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VOORWOORD�

�

Van�jaar�tot�jaar�is�de�Europese�Unie�bezig�haar�optreden�ter�bevordering�van�de�mensenrechten�en�

het� toezicht� op� de� eerbieding� daarvan� wereldwijd� te� ontwikkelen� en� te� versterken.� Dit� tiende�

jaarverslag� over� de� mensenrechten� getuigt� van� die� niet� aflatende� inzet.� Bevordering� van� de�

mensenrechten� is� thans�een�van�de�meest�ontwikkelde�facetten� in�de�externe�betrekkingen�van�de�

Europese�Unie.�

�

Het�voornaamste�doel�van�dit�verslag�is�een�zo�groot�mogelijk�publiek,�zowel�in�Europa�als�buiten�

de� Uniegrenzen,� te� informeren� over� de� acties� van� de� EU� ter� bevordering� van� de�mensenrechten�

wereldwijd.��

�

Dit�verslag�heeft�betrekking�op�de�periode�van�juli�2007�tot�en�met�juni�2008.�In�die�twaalf�maanden�

is�er�reële�vooruitgang�geboekt�op�het�gebied�van�de�mensenrechten.��

�

Nu� de� hervorming� van� de� Mensenrechtenraad� is� voltooid� en� zijn� reglement� van� orde� is�

aangenomen,�zou�dit�centrale�VN4orgaan�zich�thans�aan�inhoudelijke�zaken�moeten�kunnen�wijden.��

Dit� unieke� forum� verenigt� vertegenwoordigers� van� staten,� deskundigen� en� leden� van� de� civiele�

samenleving.�De�Europese�Unie�zet�zich�er�ten�volle�voor�in,�haar�stem�in�de�Mensenrechtenraad�te�

laten�horen,�en�die�doeltreffend�te�doen�functioneren.�De�Mensenrechtenraad�heeft�een�goede�start�

gemaakt� maar� alle� actoren,� en� in� de� eerste� plaats� de� lidstaten� van� de� Raad,� moeten� in� goed�

vertrouwen�samenwerken�zodat�deze�nieuwe�instelling�zijn�mandaat�kan�vervullen�en�kan�voldoen�

aan� de� verwachtingen� die� men� ervan� heeft.� In� de� eerste� helft� van� 2008� vonden� de� eerste�

vergaderingen� van� de� universele� periodieke� doorlichting� ("Universal� Periodic� Review",� UPR)�

plaats,� een� vernieuwend�mechanisme� in� het� kader� van� de�Mensenrechtenraad� voor� het� evalueren�

van� de� mensenrechtensituatie� in� elk� land� van� de� wereld,� dat� van� alle� staten� verlangt� dat� zij�

substantiële�toezeggingen�doen�om�hun�bescherming�van�de�mensenrechten�te�verbeteren.��

�

De� doodstraf� verliest� verder� terrein.� Rwanda� en� Oezbekistan� hebben� de� doodstraf� afgeschaft,�

waardoor�het�aantal�staten�die�dat�gedaan�hebben�op�135�gekomen�is.�In�de�Verenigde�Staten�heeft�

de�staat�New�Jersey�als�eerste�VS4staat�sinds�1965�de�doodstraf�onwettig�is�verklaard.��De�Europese�

Unie�blijft�vastberaden�op�dit�punt.�Zij�betuigt�haar�instemming�met�de�aanneming�door�104�landen�

van� een� resolutie� van� de� 62e� Algemene� Vergadering� van� de� Verenigde� Naties� waarbij� wordt�

opgeroepen�tot�een�moratorium�op�de�doodstraf�met�het�oog�op�afschaffing�ervan.�
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In� de� internationale� rechtspleging� wordt� vooruitgang� geboekt.� De� aanhouding� van� Jean4Pierre�

Bemba� en� van� Radovan� Karadžić,� de� aanklacht� van� het� Internationaal� Strafhof� tegen� Thomas�

Lubanga,� Germain� Katanga� en� Mathieu� Ngudjolo,� voormalige� krijgsheren� in� de� Democratische�

Republiek� Congo,� die� worden� beschuldigd� van� oorlogsmisdaden� en� misdaden� tegen� de�

menselijkheid,� vormen� een� grote� stap� naar� beëindiging� van� de� straffeloosheid� voor� omvangrijke�

schendingen�van�de�mensenrechten.�De�Europese�Unie� steunt�het�optreden�van�het� Internationale�

Strafhof.�

�

Het�optreden�van�de�EU�op�het�gebied�van�de�mensenrechten�wordt�steeds�verder�opgevoerd.�Op�

basis� van� haar� richtsnoeren� onderneemt� zij,� waar� mogelijk,� door� diplomatieke� demarches� of�

verklaringen,�actie�wanneer�iemand�ter�dood�wordt�veroordeeld,�wordt�gefolterd,�om�zijn�ideeën�of�

overtuigingen�gevangen�wordt�gezet,�of��wordt�bedreigd.�De�EU�besteedt�bijzondere�aandacht�aan�

het� bevorderen� van� de� rechten� van� het� kind� en� zal� binnenkort� haar� actieterrein� uitbreiden� tot� de�

situatie�van�vrouwelijke�slachtoffers�van�geweld.�

�

Wanneer�de�EU�aan�crisisbeheersing�deelneemt,�bevordert�zij�daarbij�de�mensenrechten.�Zij�houdt�

daar� actief� rekening� mee� bij� het� plannen,� uitvoeren� en� evalueren� van� EVDB4operaties.� Aan�

sommige�van�die�missies�wordt�deelgenomen�door�deskundigen�inzake�de�rechten�van�vrouwen�of�

kinderen�die�getroffen�worden�door�een�gewapend�conflict.�

�

Naast� dringende� interventies� ter� voorkoming�van� schendingen� van� de�mensenrechten,�waar� zulks�

noodzakelijk�is,�wil�de�Europese�Unie�prioriteit�schenken�aan�dialoog�en�samenwerking.�Zij�tracht�

nauwe� samenwerking� met� organisaties� van� de� civiele� samenleving� te� onderhouden.� De� EU� is�

momenteel�in�dialoog�en�overleg�over�de�mensenrechten�met�meer�dan�dertig�derde�landen�op�vijf�

continenten,� en� dat� aantal� neemt� snel� toe,� iets� waaruit� het� almaar� toenemende� belang� van� de�

mensenrechten� in� de� internationale� betrekkingen� blijkt.� Bovenop� de� samenwerkingsprogramma's�

van�de� lidstaten�heeft� de�Commissie�het�Europees� Instrument�voor�democratie� en�mensenrechten�

versterkt;�dat�heeft�thans�een�jaarlijks�budget�van�bijna�140�miljoen�euro.�

�
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De� strijd� voor� de� mensenrechten� vergt� een� lange� adem.� In� veel� regio's� van� de� wereld� blijft� de�

toestand� zorgwekkend:� in� de� Democratische� Republiek� Congo,� waar� seksueel� geweld� op� grote�

schaal�als�oorlogswapen�wordt�gebruikt,�in�Darfur,�waar�de�internationale�gemeenschap�nog�steeds�

probeert� een� einde� te�maken� aan� de�wreedheden� jegens� de� burgerbevolking,� in�Myanmar,� dat� in�

september� 2007� het� toneel� van� brute� onderdrukking� was� en� waar� de� autoriteiten� niet� adequaat�

hebben�gereageerd�op�de�humanitaire�ramp�ten�gevolge�van�de�cycloon�Nargis.�In�Sri�Lanka�is�in�de�

eerste� plaats� de� burgerbevolking� het� slachtoffer� van� de� confrontaties� tussen� de� autoriteiten� en�

separatistische� bewegingen.� In�Noord4Korea� en� andere� landen� klampen� autoritaire� en� repressieve�

regimes�zich�vast�aan�de�macht�zonder�zich�iets�aan�de�mensenrechten�gelegen�te�laten�liggen.�

�

In�dit�jaar�van�de�60e�verjaardag�van�de�Universele�Verklaring�van�de�Rechten�van�de�Mens,�de�15e�

verjaardag� van� de� Verklaring� van� Wenen� en� de� 10e�verjaardag� van� de� VN4verklaring� over�

mensenrechtenverdedigers�is�het�van�belang�ons�te�herinneren�dat�de�mensenrechten�universeel�zijn�

en� niet� kunnen� afhangen� van� de� interne� aangelegenheden� van� eender� welke� staat,� in� Europa� of�

elders.� Alle� civiele,� politieke,� economische,� sociale� en� culturele� rechten� zijn� ondeelbaar� en�

onderling�afhankelijk�en�versterken�elkaar�wederzijds.�

�

Om�doeltreffender�te�worden,�moet�de�Europese�Unie�nog�meer�eenheid�in�haar�optreden�brengen.�

Wij� hopen� dat� dit� verslag� als� informatiebron� kan� dienen� en� daarnaast� kan� bijdragen� tot� de�

gedachtevorming� over� de� vraag� hoe� wij� samen� ons� optreden� nog� samenhangender� en� zodoende�

effectiever�kunnen�maken.��

�

Bernard�Kouchner�

Minister�van�Buitenlandse�Zaken�van�Frankrijk�

Voorzitter�van�de�Raad�van�de�Europese�Unie�

�

Javier�Solana�

Hoge�vertegenwoordiger�voor�het�gemeenschappelijk�buitenlands�en�veiligheidsbeleid/secretaris4

generaal�van�de�Raad�van�de�Europese�Unie�

�

Benita�Ferrero4Waldner��

Lid�van�Europese�Commissie,�verantwoordelijk�voor�externe�betrekkingen�en�het�Europees�

Nabuurschapsbeleid.�
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1.� I�LEIDI�G�

�

Eerbiediging�van�de�mensenrechten�ligt�samen�met�de�fundamentele�vrijheden,�de�democratie�en�de�

rechtsstaat�ten�grondslag�aan�de�Europese�Unie.�Zonder�mensenrechten�kan�er�geen�blijvende�vrede�

of�veiligheid�en�geen�duurzame�ontwikkeling�bestaan.�De�EU�is�ervan�overtuigd�dat�dit�een�legitiem�

aandachtspunt� en� een� grote� verantwoordelijkheid� voor� de� internationale� gemeenschap� is.�Om�die�

reden� hecht� zij� speciaal� belang� aan� eerbiediging� van� de�mensenrechten,� zowel� binnen� als� buiten�

haar�grenzen.�

�

Dit�tiende�jaarverslag�van�de�Europese�Unie�over�de�mensenrechten�heeft�betrekking�op�de�periode�

van�1�juli�2007�tot�en�met�30�juni�2008.�Het�wil�een�overzicht�van�de�beleidsmaatregelen�en�acties�

van�de�Europese�Unie�op�het�gebied�van�de�mensenrechten�bieden.�Het�verslag�schept�zodoende�de�

nodige� transparantie� en� zichtbaarheid�voor�de� interactie� tussen�de�EU�en�de� civiele� samenleving.�

Ook�moet�het�dienen�om�de�doeltreffendheid�van�het�optreden�van�de�EU�gemakkelijker�te�kunnen�

beoordelen�en�evalueren
1
.��

�

Dit�verslag�bestrijkt�de�acties�van�de�EU�op�het�gebied�van�de�mensenrechten�ten�aanzien�van�derde�

landen,�in�multilaterale�organen�en�in�verband�met�een�aantal�specifieke�thematische�vraagstukken.�

Het�heeft�niet�de�pretentie�volledig�te�zijn,�maar�is�integendeel�doelbewust�gericht�op�vraagstukken�

waarbij�het�optreden�van�de�EU�het�meest�significant� is�geweest,�hetgeen�de�leesbaarheid�van�het�

verslag�ten�goede�zou�moeten�komen.�

�

De� EU� beschikt� over� een� reeks� instrumenten� voor� het� bevorderen� van� eerbiediging� van� de�

mensenrechten� in� de� hele� wereld.� Tot� dusver� heeft� zij� zes� reeksen� richtsnoeren� ontwikkeld� in�

verband� met� de� doodstraf,� foltering,� mensenrechtendialogen� met� derde� landen,� kinderen� en�

gewapende� conflicten,�mensenrechtenverdedigers,� en,� vorig� jaar,� de� rechten� van� het� kind.�Voorts�

heeft� de� EU� in� 2005� richtsnoeren� aangenomen� inzake� de� bevordering� van� het� internationale�

humanitaire�recht.�De�EU�voert�die�verschillende�richtsnoeren�uit�door�middel�van�specifieke�acties�

(zoals� een� wereldwijde� campagne� van� demarches� tegen� foltering).� De� EU� verricht� diplomatieke�

demarches�wanneer�er�ergens�mensenrechten�worden�geschonden.�Zij�gaat�met�tal�van�derde�landen�

politieke� of� specifiek� mensenrechtengerelateerde� dialogen� aan� (er� zijn� thans� meer� dan� dertig�

mensenrechtendialogen� aan� de� gang).� Zij� financiert� het� Europees� instrument� voor� democratie� en�

mensenrechten�(EIDHR).�

�������������������������������������������������
1
� Zie�hoofdstuk�7,�Analyse�van�de�doeltreffendheid�van�het�optreden�en�de�instrumenten�van�de�EU�
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Op� multilateraal� niveau� is� de� Europese� Unie� actief� in� de� Mensenrechtenraad� (MRR)� en� in� de�

Algemene� Vergadering� van� de� Verenigde� Naties� (AVVN).� Tijdens� de� verslagperiode� heeft� de�

Mensenrechtenraad� zijn� zesde,� zevende� en� achtste� reguliere� zitting� gehouden,� naast� drie�

buitengewone�zittingen�over�schendingen�van�mensenrechten�in�de�bezette�Palestijnse�gebieden,�de�

situatie� van� de� mensenrechten� in� Myanmar� (gehouden� op� verzoek� van� de� EU)� en� het� recht� op�

voedsel.� De� EU� heeft� met� succes� steun� verleend� voor� het� verlengen� van� de� mandaten� van� de�

speciale� rapporteurs� voor� de� mensenrechtensituatie� in� bepaalde� landen� (Haïti,� Sudan,� Burundi,�

Liberia,� Noord4Korea,� Myanmar,� Somalië)� of� voor� specifieke� thematische� vraagstukken�

(bijvoorbeeld� de� bescherming� van� de� mensenrechten� bij� de� bestrijding� van� terrorisme,�

mensenrechtenverdedigers,�minderheden).�Tijdens�de�achtste�zitting�van�de�MRR�heeft�de�EU�ook�

het�initiatief�genomen�voor�het�aannemen�van�een�resolutie�betreffende�de�mensenrechtensituatie�in�

Myanmar,�met�name�na�de�cycloon�Nargis,�waarbij�de�schendingen�van�mensenrechten�in�Myanmar�

worden�veroordeeld�en�de�regering�van�Myanmar�ertoe�wordt�opgeroepen�haar�volle�medewerking�

aan�de�internationale�gemeenschap�te�verlenen�om�daar�een�einde�aan�te�maken.�

�

De�EU�heeft�tevens�steun�betuigd�voor�het�beginnen�van�de�universele�periodieke�doorlichting,�een�

vernieuwend� mechanisme� van� de� Mensenrechtenraad� voor� het� verrichten� van� vierjaarlijkse�

evaluaties�van�de�mensenrechtensituatie�in�elk�land,�waartoe�verschillende�lidstaten�bereid�waren.�In�

dat�verband�zal�de�EU�trachten�erop�toe�te�zien�dat�er�naar�behoren�rekening�wordt�gehouden�met�de�

aanbevelingen�die�in�de�loop�van�de�besprekingen�door�de�diverse�VN4comités�worden�gedaan�en�

dat�er�bij�het�aannemen�van�evaluatieverslagen�ten�volle�wordt�deelgenomen�door�NGO's.�

�

In� de� 62� Algemene� Vergadering� van� de� Verenigde� Naties� was� de� EU� initiatiefnemer� voor� een�

verklaring�waarin�door�95�landen�op�alle�continenten�wordt�opgeroepen�tot�een�moratorium�met�het�

oog� op� afschaffing� van� de� doodstraf.� Als� vervolg� op� dat� initiatief� werd� er� door� 104� landen� een�

resolutie�over�de�doodstraf�aangenomen,�wat�grotendeels�te�danken�was�aan�een�actieve�campagne�

van�de�Europese�Unie�en�andere�mede4opstellers�van�de�resolutie.�Dit� is�een�historisch�succes�op�

weg�naar�de�wereldwijde�afschaffing�van�de�doodstraf.�De�EU�heeft�zich�daarnaast�ingezet�voor�de�

aanneming�van�een�reeks�resoluties�over�de�mensenrechtensituatie�in�bepaalde�landen�((Myanmar,�

Noord4Korea,�Iran,�Belarus)�en�een�resolutie�over�de�rechten�van�het�kind�(in�samenwerking�met�de�

landen�van�Latijns4Amerika�en�het�Caribisch�gebied)�tot�instelling�van�het�mandaat�van�de�speciaal�

vertegenwoordiger�inzake�geweld�tegen�kinderen.���

�



�

14146/1/08��REV�1� � RTS/mv� 9�

� DG�E�HR� LIMITE� �L�

De�unieke�plaats�die�de�Europese�Unie�in�de�wereld�inneemt,�maakt�dat�zij�zich�buitengewoon�sterk�

voor� de� bescherming� en� de� bevordering� van� de� mensenrechten� engageert.� Slachtoffers� van�

schendingen�van�mensenrechten�verwachten�van�de�EU�dat�zij�een�einde�maakt�aan�het�onrecht�dat�

hen�dagelijks�wordt�aangedaan.�De�mensenrechtenverdedigers�kijken�naar�de�EU�en�verwachten�dat�

zij�hen�steunt�in�hun�verbeten�inspanningen�om�de�mensenrechtensituatie�te�verbeteren.�Dit�verslag�

laat� zien� dat� de� Europese� Unie� die� verwachtingen� tracht� waar� te�maken� door� een� niet� aflatende�

inzet,�waarbij�zij�zich�bedient�van�de�vele�instrumenten�die�haar�ter�beschikking�staan.�

�

2.� I�STRUME�TE��E��I�ITIATIEVE��VA��DE�EU�I��DERDE�LA�DE��

�

2.1.� Gemeenschappelijke� Optredens,� Gemeenschappelijke� Standpunten� en�

crisisbeheersingsoperaties�

�

Hieronder� volgt� een� geactualiseerd� overzicht� van� de� gemeenschappelijke� optredens� en� de�

gemeenschappelijke� standpunten,� alsook� van� de� crisisbeheersingsoperaties� die� tijdens� de�

verslagperiode�van�kracht�waren.�

�

Gemeenschappelijke�optredens�hebben�betrekking�op�specifieke�situaties�waarin�een�optreden�van�

de� Unie� nodig� wordt� geacht.� Tijdens� de� verslagperiode� heeft� de� EU� een� aantal� voor� de�

mensenrechten� relevante� gemeenschappelijke� optredens� vastgesteld.� Die� gemeenschappelijke�

optredens�hebben�in�de�eerste�plaats�betrekking�op�de�benoeming�van�speciale�vertegenwoordigers�

van�de�EU�(SVEU's)�en�op�civiele�en�militaire�crisisbeheersingsoperaties.��

�
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De�elf�tijdens�de�verslagperiode�fungerende�speciale�vertegenwoordigers�van�de�EU�waren�

benoemd�voor�de�volgende�gebieden:�

�� Afghanistan�(Francesc�Vendrell,�benoemd�op�25�juni�2002)
2
,�

�� het�gebied�van�de�Grote�Meren�in�Afrika�(Roeland�van�de�Geer,�benoemd�op�15�februari�

2007)
3
,�

�� de�Afrikaanse�Unie�(Koen�Vervaeke,�benoemd�op�6�december�2007)
4
,�

�� Bosnië�en�Herzegovina�(Miroslav�Lajčák,�benoemd�op�18�juni�2007)
5
,�

�� Centraal=Azië�(Pierre�Morel,�benoemd�op�5�oktober�2006)
6
,�

�� Kosovo�(Pieter�Feith,�benoemd�op�4�februari�2008)
7
,�

�� de�voormalige�Joegoslavische�Republiek�Macedonië�(Erwan�Fouéré,�benoemd�op�

17�oktober�2005)
8
,�

�� het�Midden=Oosten�(Marc�Otte,�benoemd�op�14�juli�2003)
9
,�

�� Moldavië�(Kálmán�Mizsei,�benoemd�op�15�februari�2007)
10
,�

�� de�Zuidelijke�Kaukasus�(Peter�Semneby,�benoemd�op�20�februari�2006)
11
,�

�� Sudan�(Torben�Brylle,�benoemd�op�19�april�2007)
12
.�

�� �

�

Gemeenschappelijke� standpunten� behelzen� hoofdzakelijk� beperkende� maatregelen,� hetzij� ten�

gevolge� van� een� verplichting� krachtens� een� resolutie� van� de� Veiligheidsraad� van� de� Verenigde�

Naties,�hetzij�als�autonome�maatregel�van�de�EU.�Er�worden�sancties�toegepast�met�het�oog�op�de�

specifieke� GBVB4doelstellingen� van� artikel�11� VEU� waaronder,� doch� niet� uitsluitend,� het�

bevorderen� van� de� eerbiediging� van� de� mensenrechten� en� de� fundamentele� vrijheden,� de�

democratie,�de�rechtsstaat�en�goed�bestuur.�

�

�������������������������������������������������
2
� Gemeenschappelijk�Optreden�2002/496/GBVB�van�de�Raad�van�25�juni�2002�(PB�L�167�van�

26.6.2002,�blz.�12).�
3
� Gemeenschappelijk�Optreden�2007/112/GBVB�van�de�Raad�van�15�februari�2007�(PB�L�46�van�

16.2.2007,�blz.�79482).�
4
� Gemeenschappelijk�Optreden�2007/805/GBVB�van�de�Raad�van�6�december�2007�(PB�L�323�van�

8.12.2007,�blz.�45449).�
5
� Besluit�2007/427/GBVB�van�de�Raad�van�18�juni�2007,�PB�L�159�van�20.6.2007,�blz.�63464.�
6
� Besluit�2006/670/GBVB�van�de�Raad�van�5�oktober�2006,�PB�L�275�van�6.10.2006,�blz.�65.�
7
� Gemeenschappelijk�Optreden�2008/123/GBVB�van�de�Raad�van�4�februari�2008�(PB�L�42�van�

16.2.2008,�blz.�88491).�
8
� Gemeenschappelijk�Optreden�2005/724/GBVB�van�de�Raad�van�17�oktober�2005�(PB�L�272�van�

18.10.2005,�blz.�26427).�
9
� Gemeenschappelijk�Optreden�2003/537/GBVB�van�de�Raad�van�21�juli�2003�(PB�L�184�van�

23.7.2003,�blz.�45).�
10
� Gemeenschappelijk�Optreden�2007/107/GBVB�van�de�Raad�van�15�februari�2007�(PB�L�46�van�

16.2.2007,�blz.�59).�
11
� Gemeenschappelijk�Optreden�2006/121/GBVB�van�de�Raad�van�20�februari�2006�(PB�L�49�van�

21.2.2006,�blz.�14416).�
12
� Besluit�2007/238/GBVB�van�de�Raad�van�19�april�2007,�PB�L�103�van�20.4.2007,�blz.�52453.�
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De�Europese�Unie�blijft�bij�de�toepassing�van�autonome�EU4sancties�of�van�EU4toevoegingen�aan�

VN4sanctielijsten�streven�naar�verbetering�van�haar�procedures,�daarbij�met�name�rekening�houdend�

met� de� verplichtingen� met� betrekking� tot� het� recht� op� een� eerlijk� proces,� de� verplichting� tot�

motivering�en�het�recht�op�een�effectieve�rechterlijke�bescherming.��

�

Crisisbeheersingsoperaties:�mensenrechtenkwesties�en�conflictpreventie�

�

Op� het� gebied� van� conflictpreventie� heeft� de� EU� de� ontwikkeling� van� haar� instrumenten� voor�

lange4� en� kortetermijnpreventie� voortgezet.� Het� "Jaarverslag
 van
 het
 voorzitterschap
 aan
 de


Europese
 Raad
 over
 EU�activiteiten
 in
 verband
met
 preventie,
 waaronder
 de
 uitvoering
 van
 het


EU�programma
voor
de
preventie
van
gewelddadige
conflicten",�geeft�de�vorderingen�op�dit�gebied�

weer�
13
.��

�

Ook� in� deze� verslagperiode� werd� aan�mensenrechtenvraagstukken,� mede�met� betrekking� tot�

gender� en� door� gewapende� conflicten� getroffen� kinderen� (CAAC),� in� het� kader� van� de�

crisisbeheersingsoperaties�en�4missies�steeds�meer�belang�gehecht�en�werden�zij�systematisch�in�de�

planning� en� de� uitvoering� van� alle� EVDB4operaties/missies� betrokken� en� na� afloop� geëvalueerd�

teneinde�lering�te�trekken�uit�de�opgedane�ervaringen.�Ook�werd�er�voor�deze�vraagstukken�nauwer�

samengewerkt� met� de� SVEU's,� wier� mandaten� specifieke� bepalingen� bevatten� betreffende� de�

aanpak�ten�aanzien�van�de�mensenrechten,�gendervraagstukken�en�aangelegenheden�in�verband�met�

door� gewapende� conflicten� getroffen� kinderen� (CAAC).� Verscheidene� EVDB4operaties/missies�

omvatten� thans� expertise� op� het� gebied� van� gendervraagstukken.� In� het� kader� van� de� operatie�

EUFOR�Tsjaad/CAR�geeft�de�genderadviseur�die�bij�het�operationele�hoofdkwartier� is�aangesteld�

onder�meer�opleiding�op�het�gebied�van�gendervraagstukken�en�heeft�deze�een�uitgebreide�structuur�

voor� toezicht� en� rapportage� voorgesteld.� EULEX� Kosovo� omvat� een� mensenrechten4� en�

gendereenheid�die�er�niet�alleen�voor�zorgt�dat�in�het�beleid�en�de�besluiten�van�EULEX�Kosovo�de�

mensenrechten4� en� gendernormen� worden� nageleefd,� maar� ook� een� meldpunt� vormt� voor� alle�

klachten�van�derden�die�verband�houden�met�beweerde�inbreuken�op�de�gedragscode.�EUSEC�RD�

Congo�en�EUPOL�RD�Congo�delen�een�genderadviseur,�alsook�een�deskundige�op�het�gebied�van�

mensenrechten/kinderen� en� gewapende� conflicten,� en� de� genderadviseur� bij� EUPOL�Afghanistan�

geeft�de�Afghaanse�autoriteiten�advies�over�het�genderbeleid�bij�de�Afghaanse�Nationale�Politie.��

�

�������������������������������������������������
13
� http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/08/st10/st10601.nl08.pdf�
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De� bundeling� van� een� aantal� belangrijke� documenten� op� het� gebied� van� de� integratie� van�

mensenrechten� en� gender� in� het� EVDB,� die� in� juni� 2007� door� het� PVC� werd� aanbevolen� als�

referentiemiddel� voor� de� toekomstige� voorbereidingen� voor� de� planning� en� de� uitvoering� van�

EVDB4missies�en�operaties,�alsmede�voor�opleidingsdoeleinden,�is�inmiddels�(in�juni�2008)�in�een�

gederubriceerde� versie�
14
� gepubliceerd� (als� resultaat� van� de� continue� gezamenlijke� inspanningen�

van�het�Duitse,�het�Portugese�en�het�Sloveense�voorzitterschap).��

�

De�Raad�onderstreepte�opnieuw�het�belang�van�gendermainstreaming�en�pleitte�voor�krachtiger�

inspanningen�bij�de�uitvoering�van�Resolutie�1325�van�de�VN4Veiligheidsraad�en�de�toepasselijke�

EU4documenten,� met� name� om� op� dit� gebied� tot� meer� resultaten� in� het� veld� te� komen.� In� dat�

verband�is�er�tijdens�het�Sloveense�voorzitterschap�een�studie�verricht�over�"een�krachtiger�respons�

van�de�EU�op�de�problematiek�van�vrouwen�en�gewapende�conflicten".��

�

Wat� CAAC4kwesties� en� de� verdere� uitvoering� van� Resolutie� 1612� van� de� VN4Veiligheidsraad�

betreft,�is�uit�de�studie�over�"Versterking
van
de
EU�reactie
op
door
gewapende
conflicten
getroffen


kinderen",�waartoe�het�Sloveense�voorzitterschap�opdracht�had�gegeven,� alsmede�uit� een� toetsing�

aan�de�hand�van�een�vragenlijst�en�concrete�wijzigingen�in�de�"Controlelijst�voor�de�opneming�van�

de�bescherming�van�door�gewapende�conflicten�getroffen�kinderen� in�EVDB4operaties",�duidelijk�

naar� voren� gekomen�dat� een� verdere� versterking� van� de� uitvoering� van� deze� resolutie� ter� plaatse�

moet�worden�nagestreefd�
15
.��

�

Crisisbeheersing:�operationele�activiteiten�

�

De� operationele� activiteiten� in� het� kader� van� de� crisisbeheersing� hebben� zich� tijdens� de�

rapporteringsperiode� verder� uitgebreid,� zowel� op� civiel� als� op� militair� gebied.� De� EU� voert�

momenteel� een� brede� waaier� van� civiele� en� militaire� missies� uit� op� drie� continenten,� met� een�

takenpakket�dat�gaat�van�vredeshandhaving�en�toezicht�op�de�implementatie�van�een�vredesproces�

tot�advies�en�bijstand�in�militaire,�politiële,�grenstoezicht4�en�rechtsstaat4aangelegenheden.�Andere�

missies�worden�actief�voorbereid.�

�

�������������������������������������������������
14
� http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news144.pdf�

15
� Zie�hoofdstuk�4.4�Kinderen�en�gewapende�conflicten.�
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Midden=Oosten�=�Centraal=Azië�

�

De� bevordering� van� de� democratie,� de� mensenrechten� en� de� rechtsstaat� zijn� belangrijke�

aandachtsgebieden� in�de�betrekkingen�van�de�EU�met�Irak.�De�EU�heeft�via�haar�geïntegreerde�

rechtsstaatmissie�voor�Irak�(EUJUST�LEX)�sedert�juli�2005�in�EU4lidstaten�72�cursussen�en�12�

stages� verstrekt� aan�meer� dan� 1650� hoge� functionarissen� van� de� politiediensten,� het� gerechtelijk�

apparaat�en�het�gevangeniswezen�van�Irak.�Na�een�eerste�verlenging�in�2006�heeft�de�EU�eind�2007�

besloten�de�missie�nog�eens�te�verlengen�tot�en�met�30�juni�2009,�zodat�er�dan�bij�benadering�2�000�

Irakezen�zullen�zijn�opgeleid.�De�EU�zal�mogelijkerwijs�nagaan�of�de�missie�kan�worden�uitgebreid�

met�activiteiten�in�het�land.��

�

De� SVEU� voor�Afghanistan,� Francesc�Vendrell,� is� op� 31�augustus� 2008� afgetreden.�De� nieuwe�

SVEU,�Ettore�Francesco�Sequi,�is�benoemd�met�ingang�van�1�september�2008
16
.�Zijn�mandaat�loopt�

tot� en� met� 28� februari� 2009� en� behelst� dat� hij� bijdraagt� tot� de� uitvoering� van� de� gezamenlijke�

verklaring� EU4Afghanistan� en� van� het� Afghanistan� Compact,� alsook� van� de� desbetreffende�

resoluties�van�de�VN.�Een�van�de�voornaamste�doelstellingen� is�het� bevorderen�van�de�vestiging�

van�een�democratische,�betrouwbare�en�duurzame�Afghaanse�staat�en�daarbij�bijzondere�aandacht�te�

schenken�aan�veiligheid�en�stabilisatie,�goed�bestuur,�hervorming�van�het�gerechtelijke�apparaat�en�

de�veiligheidssector,�mensenrechten,�democratisering�en�overgangsrechtspraak.�

�

Straffeloosheid,�zowel�in�het�verleden�als�in�het�heden,�voor�schendingen�van�de�mensenrechten�in�

Afghanistan� blijft� de� inspanningen� voor� de� opbouw� van� een� vertrouwen� genietende� en� efficiënte�

politiedienst�ondermijnen.�Zoals�is�vastgelegd�in�het�CONOPS�van�EUPOL�AFGHA�ISTA�,� is�

een� van� de� doelstellingen� van� de� hervorming� van� de� Afghaanse� Nationale� Politie� (ANP)� de�

institutionele� eerbiediging� en� onderschrijving� van� het� internationale� humanitaire� recht� en�

samenwerking�met� de�Afghaanse� onafhankelijke�mensenrechtencommissie� (AIHRC).�Een� van� de�

strategische� doelstellingen� van� de� missie� daarbij� is,� conform� de� internationale� normen,� het�

opbouwen�van� een�politiedienst� die�het�vertrouwen�van�de�burgers� geniet,� die� integer�binnen�het�

kader� van� de� rechtsstaat� opereert� en� de� mensenrechten� eerbiedigt.� Ook� in� andere� strategische�

doelstellingen�van�EUPOL�komen�mensenrechtenaspecten�aan�bod.�

�

�������������������������������������������������
16
� Gemeenschappelijk�Optreden�2008/612/GBVB�van�de�Raad�van�24�juli�2008�(PB�L�197�van�

25.7.2008,�blz.�60462).�
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Er�is�een�mensenrechtenadviseur�benoemd�voor�het�hoofdkwartier�van�de�missie�in�Kabul.�Voor�de�

missie� is� een� actieplan� inzake� de�mensenrechten� ontwikkeld.� In� februari� is� er� door� buiten�Kabul�

ingezette� EUPOL4politieadviseurs� een� onderzoek� verricht� dat� het� uitgangspunt� vormde� voor� de�

verdere� planning� van� het� integreren� van� de� mensenrechten� in� de� activiteiten� van� EUPOL� in� de�

provincies.� De� EUPOL4mensenrechtenadviseur� werkt� ook� nauw�met� het� EUPOL4rechtsstaatteam�

samen� op� het� gebied� van�Afghaanse� strafrechtelijke� vraagstukken� teneinde� bij� de� heroverweging�

van�de�wijzigingen�van�de�Politiewet,�het�wetsontwerp�inzake�ontvoering�en�mensenhandel�en�het�

wetboek�van�strafvordering�aan�de�internationale�mensenrechtennormen�te�beantwoorden.�EUPOL�

werkt�op�strategisch�niveau�samen�met� relevante� internationale�en�Afghaanse�partners� (UNAMA,�

UNICEF,� UNODC,� IOM,� de� Afghaanse� Onafhankelijke�Mensenrechtencommissie� (AIHRC),� het�

ministerie� van� Binnenlandse� Zaken� en� andere� ministeries)� om� institutionele� structuren� en�

samenwerking�tussen�agentschappen�inzake�de�mensenrechten�te�ontwikkelen.�

�

De�politiemissie�van�de�Europese�Unie�voor�de�Palestijnse�Gebieden� (EUPOL�COPPS)�heeft�

haar� hernieuwde� inzet� met� de� Palestijnse� civiele� politie� (PCP)� voortgezet� door� een� aantal�

bijstandsprojecten�die�begin�2006�waren�bevroren,�opnieuw�op� te�starten�en�zich�steeds�sterker� te�

blijven�profileren�als�voornaamste�gesprekspartner�en�coördinator�voor�de�bijstand�aan�de�PCP.�Op�

basis�van�de� in�november�overeengekomen�EU4actiestrategie�heeft�de�EU�in� juni�2008� ingestemd�

met�de�uitbreiding�van�de�werkzaamheden�van�de�missie�op�strafrechtelijk�gebied.�De�Conferentie�

van�Berlijn�van�24�juni�2008�heeft�de�steun�van�de�internationale�donoren�voor�de�PCP�in�EUPOL�

COPPS� bevestigd� met� een� aanzienlijk� bedrag� aan� donaties� die� speciaal� zijn� bestemd� voor� de�

uitvoering�van�door�de�PCP�in�samenwerking�met�de�missie�aangeduide�projecten.�

�

Na� de� overname�van� de�Gazastrook� door�Hamas� in� juni� 2007� is�EUBAM�Rafah�
17
� niet� naar� de�

grensovergang�bij�Rafah�teruggekeerd,�maar�heeft�zij�zich�de�hele�tijd�ter�beschikking�gehouden.�In�

2008�zijn�er�door�Egypte�onderhandelingen�geopend�om�de�grensovergang�bij�Rafah�weer�open�te�

stellen,�maar�het� is�niet�gelukt�om�overeenstemming� tot�stand� te�brengen� tussen�Fatah,�Hamas�en�

Israël.�De�missie� is,� om� op� de� veranderde� operationele� situatie� in� te� spelen,� tot� 18�internationale�

personeelsleden�teruggebracht,�maar�is�paraat�gebleven�om�op�korte�termijn�weer�te�worden�ingezet�

aan�de�grensovergang�bij�Rafah,�mochten�de�politieke�en�veiligheidsvoorwaarden�zijn�vervuld.��

�

�������������������������������������������������
17
� http://www.eubam4rafah.eu/portal/�
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Afrika�

�

Overeenkomstig� Resolutie�1778� (2007)� van� de� VN4Veiligheidsraad,� waarin� de� inzet� van� een�

multidimensionale� aanwezigheid� in� Tsjaad� en� de� Centraal=Afrikaanse� Republiek� wordt�

goedgekeurd�en�de�EU�wordt�gemachtigd�om�een�militaire�component�daarvoor�te�leveren,�is�de�EU�

op�28�januari�2008�begonnen�met�de�militaire�overbruggingsoperatie�in�het�oosten�van�Tsjaad�en�in�

het� noordoosten� van� de� Centraal4Afrikaanse� Republiek� (EUFOR� Tsjaad/CAR).� Deze� operatie�

wordt�in�het�kader�van�het�EVDB�uitgevoerd�gedurende�een�jaar,�gerekend�vanaf�de�verklaring�van�

initieel�operationeel�vermogen�van�15�maart�2008.��

�

De�inzet�van�EUFOR�Tsjaad/CAR�geeft�concreet�gestalte�aan�de�toezegging�van�de�EU�zich�actief�

in�te�zetten�voor�de�verbetering�van�de�veiligheidssituatie�in�de�regio,�met�name�in�het�oosten�van�

Tsjaad� en� in� het� noordoosten� van� de� Centraal4Afrikaanse� Republiek,� door� bij� te� dragen� tot� de�

bescherming�van�vluchtelingen�en�binnenlands�ontheemden,�door�de�verstrekking�van�humanitaire�

hulp� te� vergemakkelijken,� door� te� helpen� bij� het� tot� stand� brengen� van� een� situatie� waarin�

ontheemden� vrijwillig� kunnen� terugkeren� naar� hun� plaats� van� herkomst,� met� steun� van� het�

"Programme�d'Accompagnement�à� la�Stabilisation�de�l'Est�du�Tchad"�van�de�Commissie,�en�door�

een�bijdrage� te� leveren� tot�de�veiligheid�en�handelingsvrijheid�van�MINURCAT.�Overeenkomstig�

haar�mandaat� zal� EUFOR� Tsjaad/CAR� op� onpartijdige,� neutrale� en� onafhankelijke� wijze� blijven�

optreden.�Zowel�de� regering�van�Tsjaad�als�die�van�de�Centraal4Afrikaanse�Republiek�hebben�de�

inzet�verwelkomd.�

�

De�Europese�Unie�heeft�voortdurend�blijk�gegeven�van�haar�steun�voor�het�overgangsproces�in�de�

Democratische�Republiek�Congo�(DRC).�Op�15�februari�2007�heeft�de�Raad�een�nieuwe�SVEU�

voor�het�gebied�van�de�Grote�Meren� in�Afrika� benoemd,�Roeland�van�de�Geer.� In� zijn� frequente�

missies�naar�de�regio�stelt�hij�met�regelmaat�nadrukkelijk�mensenrechtenvraagstukken�aan�de�orde.��

�

Na� de� eerdere� missie� EUPOL� Kinshasa� (die� werd� beëindigd� op� 30�juni� 2007)� is� de� EU� (op�

1�juli�2007)�met�EUPOL�RD�Congo� begonnen� ter� ondersteuning� van� het� politiële� aspect� van� de�

hervorming�van�de�veiligheidssector� en�de�verweving�daarvan�met�het� justitiële�domein.�EUPOL�

RD�Congo�is�met�nog�een�jaar�verlengd�en�bereidt�thans�een�inzet�in�het�oosten�van�het�land�voor.��

�
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EUSEC� RD� Congo� heeft� haar� werkzaamheden� en� inspanningen� inzake� de� hervorming� van� de�

veiligheidssector�(security�sector�reform,�SSR)�en�ontwapening,�demobilisatie�en�reïntegratie�(disarmament,�

demobilisation� and� reintegration,�DDR)� voortgezet� overeenkomstig� het�mandaat� dat� inmiddels� op� 30�juni�

2008�is�afgelopen.�Wat�betreft�de�activiteiten�voor�de�vernieuwing�van�de�militaire�administratie�is�EUSEC�

doorgegaan�met� de� biometrische� telling� van� het� personeel� van� de� strijdkrachten.�Met� het� project� voor� de�

betalingsketen� is�echte�vooruitgang�geboekt,� vooral�wat�betreft�de�betere�uitbetaling�van�hogere� salarissen�

aan� de� militairen.� Een� geleidelijke� overdracht� van� verantwoordelijkheden� aan� de� Congolese� overheid�

uiterlijk�in�juni�2009�is�nu�een�redelijke�doelstelling.��

�

De� veiligheidssituatie� in� het� oosten� van� het� land� is� enigszins� verbeterd� na� de� ondertekening� van� het�

communiqué�van�Nairobi�en�de�verbintenisdocumenten�van�Goma�voor�Noord4�en�Zuid4Kivu.�Deze�recente�

verwezenlijkingen� zijn� nog� steeds� broos,� getuige� de� aanhoudende� schending� van� mensenrechten� door�

gewapende�groepen�en�het�heersende�klimaat�van�straffeloosheid.�Zij�vormen�niettemin�het�begin�van�een�

proces� dat� zou� kunnen� leiden� tot� duurzame� vrede.� In� dit� verband� heeft� de�missie� EUSEC�RD�Congo� de�

SVEU�voor�het�gebied�van�de�Grote�Meren�in�Afrika�gesteund�bij�zijn�inspanningen�om�deze�processen�op�

koers�te�houden.�

�

Na� de� vaststelling� door� de� Raad� van� het� gemeenschappelijk� optreden� op� 12� februari� 2008,� en� de�

daaropvolgende� goedkeuring� van� de� planningsdocumenten� (operationeel� concept� op� 12�februari�2008� en�

operationeel� plan� op� 5� juni� 2008),� werd� de�EU=missie� ter� ondersteuning� van� de� hervorming� van� de�

veiligheidssector�in�Guinee=Bissau�gestart�op�16�juni�2008;�zij�zal�duren�tot�eind�mei�2009.�Het�strategische�

doel�is�te�komen�tot�een�veiligheidssector�die�in�de�eigen�behoeften�voorziet�en�die�tegemoet�kan�komen�aan�

de� veiligheidsbehoeften� van� de� samenleving� 4� met� inbegrip� van� de� bestrijding� van� de� georganiseerde�

criminaliteit�4�en�die�voorts�in�overeenstemming�is�met�de�democratische�normen�en�de�beginselen�van�goed�

bestuur�en�bijdraagt�tot�stabiliteit�en�de�blijvende�ontwikkeling�in�Guinee4Bissau.��

�

De�missie�staat�de�plaatselijke�autoriteiten�met�raad�en�daad�bij�wat�de�hervorming�van�de�veiligheidssector�

(SSR)� in� Guinee4Bissau� betreft,� en� draagt� zodoende� bij� tot� het� scheppen� van� de� voorwaarden� voor� het�

uitvoeren�van�de�nationale�strategie�voor�de�hervorming�van�de�veiligheidssector,� in�nauwe�samenwerking�

met�andere�internationale,�bilaterale�en�EU4actoren,�met�de�bedoeling�vervolgens�gemakkelijker�donoren�te�

kunnen� aantrekken.� De� missie� volgt� een� totaalaanpak� waarin� politiële,� justitiële� en� militaire� expertise�

volledig�zijn�geïntegreerd.�

�

Het�welslagen�van�de�uitvoering�van�de�hervorming�van�de�veiligheidssector�in�Guinee4Bissau�hangt�af�van�

de�fondsen�en�middelen�die�de�internationale�gemeenschap�beschikbaar�stelt�en�van�de�inzet�van�de�lokale�

autoriteiten�om�de�implementatie�van�de�hervorming�van�de�veiligheidssector�te�bevorderen.�
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De�EU�heeft� haar�civiel=militaire�optreden� ter� ondersteuning� van�de�missie�van�de�Afrikaanse�

Unie�in�de�regio�Darfur� in�Sudan�(AMIS)�voortgezet.�De�EU�heeft� in�dit�kader�militaire�bijstand�

geboden� in� de� vorm� van� technische,� plannings4� en� managementondersteuning� van� de� gehele�

commandostructuur�van�AMIS.�Ook�is�financiële�steun�verstrekt,�via�de�Afrikaanse�Vredesfaciliteit�

of�bilateraal,�alsmede�logistieke�steun,�waaronder�strategisch�luchtvervoer.�Voorts�was�de�EU�vice4

voorzitter� van� de� commissie� voor� het� toezicht� op� het� staakt4het4vuren,� die� een� beslissende� rol�

speelde� in� het� vredesakkoord� voor� Darfur,� en� leverde� de� EU� een� aantal� militaire� waarnemers.�

Politiefunctionarissen�van�de�EU�zijn�een�centrale�rol�blijven�spelen�bij�de�opbouw�van�de�civiele�

politiecapaciteit� van� AMIS� door� steun,� advies� en� opleiding� te� verlenen� aan� de�

politiecommandostructuur� van� AMIS� en� politiefunctionarissen� in� het� veld.� De� EU� is� ook� steun�

blijven� verlenen� aan� de� ontwikkeling� van� de� politiecapaciteit� van� de� Afrikaanse� Unie� en� het�

opzetten�van�een�politie4eenheid�binnen�het�secretariaat�van�de�AU�in�Addis�Abeba.�

�

Op�31�juli�2007�(UNSCR�1769)�heeft�de�VN4Veiligheidsraad�zijn�goedkeuring�gehecht�aan�de�inzet��

van�de�gezamenlijke�hybride�operatie�van�de�VN�en�de�AU�in�Darfur�(UNAMID);�dit�is�het�laatste�

onderdeel� � van� een� driefasenaanpak� voor� het� opvoeren� van� de� vredeshandhaving� in� Darfur.� Op�

1�januari� 2008� heeft� UNAMID� het� gezag� van� AMIS� overgenomen� (en� is� AMIS� in� UNAMID�

opgenomen).�Na�voor� een�vijfde�keer�met� zes�maanden� te� zijn�verlengd�vanaf�1�juli� 2007,� is� het�

civiel4militaire� optreden� ter� ondersteuning� van� AMIS� op� 31�december� 2007� (door� middel� van�

intrekking�van�Gemeenschappelijk�Optreden�2007/887/GBVB
18
)�afgerond.�

�

�������������������������������������������������
18
� PB�L�346�van�29.12.2007,�blz.�28.�
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De�werkzaamheden�van�de�SVEU�voor�Sudan,�de�heer�Torben�Brylle�(benoemd�op�19�april�2007,�

Besluit� 2007/238/GBVB� van� de� Raad
19
� en� Gemeenschappelijke� Optredens� 2007/108/GBVB

20
,�

2007/809/GBVB
21
� en� 2008/110/GBVB

22
),� bleven� gericht� op� drie� kerngebieden:� het� bereiken� van�

een�politieke�regeling�van�het�conflict�in�Darfur�door�bijstand�te�verlenen�aan�de�Sudanese�partijen,�

de�AU�en�de�VN,�het�streven�de�ondersteuning�door�de�EU�aan�AMIS�zo�doeltreffend�en�zichtbaar�

mogelijk�te�maken,�en�het�faciliteren�van�de�uitvoering�van�het�algemeen�vredesakkoord�in�Sudan.�

Een� belangrijk� deel� van� het� mandaat� van� de� SVEU� houdt� verband� met� aspecten� van� de�

mensenrechten:�de�SVEU�volgt�de�toestand�op�dit�gebied�en�onderhoudt�regelmatig�contact�met�de�

Sudanese�autoriteiten,�de�AU,�de�VN�(in�het�bijzonder�met�het�Bureau�van�de�Hoge�Commissaris�

voor�de�mensenrechten),�de�mensenrechtenwaarnemers�die�actief�zijn�in�de�regio�en�het�bureau�van�

de�openbaar�aanklager�bij�het� Internationaal�Strafhof.�De�rechten�van�kinderen�en�vrouwen�en�de�

bestrijding�van�de�straffeloosheid�worden�in�het�mandaat�van�de�SVEU�specifiek�genoemd.�

�

Oost=Europa�

�

De� huidige� SVEU� voor� Moldavië,� Kálmán� Mizsei,� is� aangetreden� op� 1�maart� 2007�

(Gemeenschappelijk�Optreden�2007/107/GBVB
23
)�en�zijn�mandaat�is�met�ingang�van�1�maart�2008�

met�nog�een�jaar�verlengd�(Gemeenschappelijk�Optreden�2008/106/GBVB
24
).�Zijn�mandaat�heeft�in�

de�eerste�plaats�betrekking�op�de�EU4bijdrage�aan�de�regeling�van�het�conflict�in�Trans4Nistrië.�Hij�

zal�zich�daarnaast�bezighouden�met�het�versterken�van�de�democratie�en�de�mensenrechten�en�met�

het� bestrijden�van�mensenhandel.�Voorts� ziet� de�SVEU� toe�op� alle�EU4activiteiten,�met�name�op�

belangrijke�aspecten�van�het�op�22�februari�2005�ondertekende�ENB4actieplan�met�Moldavië.�

�

De� Raad� heeft� op� 25�februari� 2008� Gemeenschappelijk� Standpunt� 2008/160/GBVB
25
� inzake�

beperkende�maatregelen�tegen�de�leiders�van�de�regio�Trans4Nistrië�van�de�Republiek�Moldavië�en�

verscheidene�Trans4Nistrische�hoge�functionarissen�die�betrokken�waren�bij�de�sluiting�met�geweld�

van�Moldavische�scholen�die�het�Latijnse�schrift�gebruiken,�verlengd.�De�Raad�heeft�zes�personen�

van� de� lijst� van� personen� op�wie� beperkende�maatregelen� van� toepassing� zijn,� geschrapt,� en� zes�

andere�personen�aan�die�lijst�toegevoegd.�

�

�������������������������������������������������
19
� PB�L�103�van�20.4.2007,�blz.�52453.��

20
� PB�L�323�van�8.12.2007,�blz.�57458.��

21
� PB�L�323�van�8.12.2007,�blz.�57458.��

22
� PB�L�38�van�13.2.2008,�blz.�28431.��

23
� PB�L�46�van�16.2.2007,�blz.�59462.��

24
� PB�L�38�van�13.2.2008,�blz.�15418.�

25
� Gemeenschappelijk�Standpunt�2008/160/GBVB�van�de�Raad�van�25�februari�2008�inzake�beperkende�

maatregelen�tegen�de�leiders�van�de�regio�Trans4Nistrië�van�de�Republiek�Moldavië,�PB�L�51,�

26.2.2008,�blz.�23425.�
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De�EU=grensbijstandmissie�voor�Moldavië�en�Oekraïne�(EUBAM)�heeft�haar�werk�voortgezet.�

De� missie� wordt� georganiseerd� door� de� Europese� Commissie� en� heeft� meer� dan�

200�personeelsleden,�waaronder�circa�120�douane4�en�grensdeskundigen�uit�meer�dan�20�lidstaten.�

In�mei�2007�is�het�mandaat�van�de�missie�verlengd�tot�30�november�2009.�Het�hoofd�van�de�missie�

fungeert� tevens�als�politiek�hoofdadviseur�van�de�SVEU�voor�Moldavië.�Voorts� is�er�een�SVEU4

grensteam,�bestaande�uit�drie�personen,�dat�de�verbinding�onderhoudt�tussen�de�SVEU�en�de�Raad.�

�

Westelijke�Balkan�

�

De�SVEU�in�Bosnië�en�Herzegovina,�Miroslav�Lajčák,�is�het�bevorderen�van�een�samenhangende�

en� consequente� aanpak� van� de� integratie� van� de�mensenrechten� in� het� beleid� van� de�EU� als� een�

prioriteit�blijven�zien,�en�heeft�concrete�acties�op�verscheidene�gebieden�gecoördineerd.�

�

De�politiemissie�van�de�Europese�Unie�(EUPM)�
26
�steunt�sinds�2003,�als�onderdeel�van�de�meer�

algemene� op� de� rechtsstaat� georiënteerde� aanpak� in� Bosnië� en� Herzegovina� en� de� regio,� de�

instelling�van�een�duurzame,�professionele�en�multi4etnische�politiedienst�die�functioneert�volgens�

de� hoogste� Europese� en� internationale� normen.� Deze� politiedienst� moet� optreden� in�

overeenstemming� met� de� toezeggingen� die� zijn� gedaan� als� onderdeel� van� het� stabilisatie4� en�

associatieproces�met�de�Europese�Unie.�De�EUPM�treedt�op�in�overeenstemming�met�de�algemene�

doelstellingen� van� bijlage�11� van� het� akkoord� van� Dayton/Parijs� en� deze� doelstellingen� worden�

ondersteund�door�communautaire�instrumenten.��

�

Nadat� de� operatie� Althea� in� Bosnië� en� Herzegovina� (BiH)� in� 2007� op� een� nieuwe� leest� is�

geschoeid,� telt�de�door�de�EU�geleide�troepenmacht�(EUFOR)�
27
�ongeveer�2.500�manschappen�in�

het�veld,�gesteund�door�reservetroepen�buiten�het�inzetgebied.�Op�operationeel�vlak�blijft�de�nadruk�

liggen�op�het�handhaven�van�een�veilige�en�zekere�omgeving�en�op�het�overdragen�van�taken�van�de�

afdeling� Joint�Military�Affairs� (JMA)� aan� de� desbetreffende� nationale� autoriteiten.�Manschappen�

van� de� Europese� gendarmerie� nemen� sinds� november�2007� deel� aan� de� geïntegreerde� politie4

eenheid�van�EUFOR.�De�EU�blijft�zich�actief�inzetten�voor�BiH,�onder�meer�via�operatie�ALTHEA,�

en�de�door�de�EU�geleide�militaire�aanwezigheid�zal�daar�in�het�kader�van�haar�algemene�inzet�in�

het�land�zolang�als�nodig�blijven.��

�������������������������������������������������
26
� http://www.eupm.org/�

27
� http://www.euforbih.org/�
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Samenhang�van�het� totale�optreden�van�de�EU� in�BiH,�ook� ter�ondersteuning�van�verdere�vooruitgang�bij�

hervormingen�4�waarbij�alle�EU4actoren,�met�inbegrip�van�de�Commissie�en�de�EU4missiehoofden�betrokken�

zijn�4�blijft�een�prioriteit.�De�commandant�van�de�door�de�EU�geleide�troepenmacht,�de�SVEU�en�het�hoofd�

van�de�EUPM�blijven�regelmatig�met�elkaar�overleg�plegen�voordat�zij�tot�actie�overgaan.��

�

Op�4�februari�2008�werd�Pieter�Feith�benoemd�tot�SVEU�in�Kosovo�
28
.�Zijn�mandaat,�dat�loopt�tot�en�met�

28�februari�2009,�omvat�tevens�het�leveren�van�een�bijdrage�aan�het�consolideren�van�de�eerbiediging�van�de�

mensenrechten�en�de�fundamentele�vrijheden�in�Kosovo.�

�

Het�planningsteam�van�de�Europese�Unie�voor�Kosovo�(EUPT�Kosovo)�is�ingesteld�om�een�aanvang�te�

maken� met� de� planning� voor� een� toekomstige� EVDB4missie� op� het� gebied� van� de� rechtsstaat.� In�

februari�2008� werd� een� gelijkaardige� missie,� genaamd� EULEX� KOSOVO�
29
,� door� de� Raad� ingesteld.�

EULEX�KOSOVO�vormt� een� cruciaal� onderdeel� van� het� engagement� van� de�EU� in�Kosovo,�waarbij� het�

streven� is� Kosovo� bij� te� staan� bij� het� versterken� van� de� rechtsstaat� en� het� naderbij� brengen� van� verdere�

Europese�integratie.�EULEX�KOSOVO�zal�haar�mandaat�vervullen�door�monitoring,�begeleiding�en�advies,�

en� zal� indien� nodig� over� een� aantal� uitvoeringsbevoegdheden� blijven� beschikken.� Zij� zal� de� Kosovaarse�

autoriteiten�bijstaan�bij�het�ontwikkelen�van�een�onafhankelijk,�multi4etnisch�justitieel,�politieel�en�douane4

apparaat,� zonder� politieke� inmenging,� en� bij� de� bevordering� van� de� mensenrechten� en� de� naleving� van�

internationaal� erkende� normen� en� Europese� beste� praktijken.� Ofschoon� de� situatie� op� het� gebied� van�

mensenrechten� en� veiligheid� van� minderheidsgemeenschappen� in� Kosovo� de� jongste� jaren� enigszins� is�

verbeterd,�dient�daaraan�nog�bijzondere�aandacht�te�worden�besteed.��

�

De�mensenrechten�zullen�horizontaal�worden�geïntegreerd�gedurende�heel�EULEX�KOSOVO,�die�door�het�

inzetten� van�mensenrechten4� en� genderdeskundigen� ervoor� zal� zorgen� dat� de�missie� bij� het� vervullen� van�

haar� activiteiten� de� internationale� normen� inzake� mensenrechten� systematisch� en� volledig� naleeft.� In�

mei�2008�is�er�een�conferentie�over�de�mensenrechten�en�gendervraagstukken�gehouden�om�het�mandaat�van�

EULEX�KOSOVO�toe�te�lichten�en�de�opinies�van�de�NGO's�en�de�civiele�samenleving�te�vernemen.�

�

Bij� de� planning� van� nieuwe� EVDB4missies� en� de� uitvoering� van� de� lopende� EVDB4missies� is� rekening�

gehouden� met� het� feit� dat� Resolutie� 1325� van� de� VN4Veiligheidsraad� in� het� kader� van� EVDB4missies�

volledig�moet�worden�uitgevoerd,�onder�meer�door�contacten�met�plaatselijke�vrouwenorganisaties�en�door�

genderadviseurs�in�te�schakelen.�

�

�������������������������������������������������
28
� Als�gedefinieerd�bij�Resolutie�1244�van�de�VN4Veiligheidsraad.�

29
� http://www.eulex4kosovo.eu�
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Ambassadeur� Erwan� Fouéré� is� blijven� werken� als� SVEU� en� als� hoofd� van� de� delegatie� van� de�

Commissie� in�de�voormalige�Joegoslavische�Republiek�Macedonië.�Zijn�mandaat� als�SVEU�betreft�

hoofdzakelijk� het� geven� van� advies� en� bijstand� in� het� politieke� proces,� het� coördineren� van� de�

inspanningen� die� de� internationale� gemeenschap� levert� ter� ondersteuning� van� het� kaderakkoord� van�

Ohrid,� en� het� nauwlettend� volgen� van� veiligheidskwesties� en� inter4etnische� vraagstukken.� Hij� draagt�

tevens� bij� tot� het� ontwikkelen� en� consolideren� van� de� eerbiediging� van� de� mensenrechten� en� de�

fundamentele�vrijheden�in�het�land.�

�

2.2.� De�rol�van�de�persoonlijk�vertegenwoordiger�van�de�SG/HV�voor�de�mensenrechten�

�

Mevrouw�Riina�Kionka�fungeert�sedert�29�januari�2007�als�persoonlijk�vertegenwoordiger�op�het�gebied�

van�het�GBVB�voor�Javier�Solana,�secretaris4generaal/hoge�vertegenwoordiger�voor�het�GBVB.�Zij� is�

de� tweede� persoon� die� dit� ambt� vervult� sinds� het� is� ingesteld� in� december� 2004.� Tegelijkertijd� is�

mevrouw�Kionka�verantwoordelijk�voor�de�mensenrechten�binnen�het�Raadssecretariaat,�hetgeen�heeft�

geleid� tot� meer� samenhang� en� continuïteit� in� het� mensenrechtenbeleid� van� de� EU� (met� volledige�

inachtneming�van�de�bevoegdheden�van�de�Europese�Commissie).��

�

Haar� dubbele� functie� houdt� in� dat� mevrouw� Kionka� zich� bezighoudt� met� een� brede� waaier� van�

activiteiten�ten�aanzien�van�een�groot�aantal�onderwerpen,�van�publieke�diplomatie�tot�beleidsbepaling,�

met� inbegrip� van� de� integratie� van� de� mensenrechten� in� het� GBVB� en� het� EVDB,� deelname� aan�

mensenrechtendialogen�en�4overleg�met�derde�landen�en�in�het�algemeen�het�leveren�van�bijdragen�aan�

de� uitvoering� van� de� EU4richtsnoeren� inzake� mensenrechten� en� internationaal� humanitair� recht,� het�

mensenrechtenbeleid�van�de�EU�in�de�VN,�de�Raad�van�Europa�en�de�OVSE.��

�

Beleid�blijft�het�belangrijkste�aandachtspunt�in�het�werk�van�de�persoonlijk�vertegenwoordiger.�Tijdens�

de�verslagperiode�heeft�zij�getracht�de�samenhang�binnen�het�secretariaat�te�verbeteren,�in�het�bijzonder�

wat�betreft�het�uitvoeren�van�de�door�de�lidstaten�gedane�toezeggingen�om�mensenrechten�en�gender�op�

te�nemen�en�in�EVDB4operaties.����Ook�heeft�zij�zich�verder�ingezet�om�mensenrechten�vaker�onder�de�

aandacht� van� het� Politiek� en�Veiligheidscomité� te� brengen� en� deze� kwesties� zodoende� op� een� hoger�

politiek� niveau� aan� de� orde� te� stellen.�Het�mensenrechtenbeleid� van� de� EU� nadrukkelijker� profileren�

tegenover�het�grote�publiek�was�eveneens�een�prioriteit.��Ingaan�op�de�vragen�vanuit�de�bevolking�over�

wat�de�EU�doet�voor�de�mensenrechten,�is�ook�een�manier�om�meer�steun�te�verkrijgen�voor�alle�andere�

EU4acties�wereldwijd.�

�
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In�de�verslagperiode�is�de�persoonlijk�vertegenwoordiger�met�betrekking�tot�aangelegenheden�van�

meer� representatieve� aard� namens� de� heer� Solana� opgetreden� tijdens� tal� van� internationale�

conferenties� en� seminars� en� heeft� zij�meer� dan� veertig� lezingen� gehouden,� bijvoorbeeld� over� het�

thema� mensenrechtenverdedigers� tijdens� de� bijeenkomst� betreffende� de� uitvoering� van� de�

menselijke�dimensie� in�Warschau� in�oktober�2007,�over�de�voorkoming�van�genocide� tijdens�het�

seminar� van� de�Madariaga�Foundation� in�maart� 2008,� en� over�mediavrijheid� tijdens� een� door� de�

Europese�Commissie�georganiseerd�seminar� in�Chisinau� in�mei�2008.�Geselecteerde�opmerkingen�

van� de� persoonlijk� vertegenwoordiger� tijdens� diverse� openbare� evenementen� zijn� te� lezen� op� de�

website�van�de�Raad�
30
.�

�

De�persoonlijk�vertegenwoordiger�en�haar�medewerkers�hebben�tevens�talrijke�verdedigers�van�de�

mensenrechten� uit� verschillende� regio's� ontmoet,� de� Raad� zeven� maal� vertegenwoordigd� bij�

hoorzittingen� en� informele� briefings� van� de� Subcommissie� mensenrechten� in� het� Europees�

Parlement�en�van�gedachten�gewisseld�met�de�betrokken�functionarissen�van�de�Raad�van�Europa�

en� de� OVSE,� waaronder� mensenrechtencommissaris� Hammarberg� van� de� Raad� van� Europa� en�

directeur�Strohal�van�het�ODIHR.�

�

Zij�heeft�gedurende�de�verslagperiode�aan�15�mensenrechtendialogen�en�4overlegronden�

deelgenomen.�

�

Een�reeks�cursussen�die�gezamenlijk�door�de�persoonlijk�vertegenwoordiger�en�de�opleidingsdienst�

van�het�Raadssecretariaat�werd�georganiseerd�om�mensenrechtenvraagstukken�onder�de� �aandacht�

van�het�secretariaatspersoneel�te�brengen,�bood�externe�sprekers�van�onder�meer�de�IFRM,�Amnesty�

International� en� Human� Rights� Watch,� de� voorzitter� van� de� EP4subcommissie� mensenrechten,�

Hélène�Flautre,� en�Commissaris�Thomas�Hammarberg�van�de�Raad�van�Europa� een�platform�om�

hun�visie� te�geven.�Voorts�heeft�mevrouw�Kionka� in�het�najaar�van�2007�personeelsleden�van�de�

Commissie,�waaronder�leden�van�buitenlandse�delegaties,�toegesproken�tijdens�een�seminar�van�de�

Europese�Commissie�over�de�EU4richtsnoeren�inzake�mensenrechten.��

�

�������������������������������������������������
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� http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1193&lang=EN&mode=g�
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De�persoonlijk�vertegenwoordiger�heeft�daarnaast�getracht�de�mensenrechten�binnen�de�Raad�een�duidelijker�

profiel�te�geven�door�geografische�en�thematische�Raadsgroepen�mensenrechtenvraagstukken�aan�te�leveren.�

Tijdens�de�verslagperiode�ging�het�onder�meer�om�de�Groep�Afrika�(COAFR),�de�Groep�Azië�en�Oceanië�

(COASI),�de�Groep�terrorisme�(COTER)�en�de�Groep�Oost4Europa�en�Centraal4Azië�(COEST).�Zij�heeft�de�

afgelopen� twaalf� maanden� vijf� maal� het� Politiek� en� Veiligheidscomité� op� mensenrechtenvraagstukken�

geattendeerd.� Mevrouw� Kionka� heeft� bovendien� gewezen� op� de� noodzaak� om� de� mensenrechten� in� het�

nationale�beleid�van�de�lidstaten�te�integreren,�en�heeft�daartoe�proberen�bij�te�dragen�door�bijvoorbeeld�in�

september� 2007� op� het�Nederlandse�ministerie� van�Buitenlandse�Zaken� in�Den�Haag� een� conferentie� van�

ambassadeurs� over� de� richtsnoeren� toe� te� spreken,� evenals� een� gezelschap� van� aantredende�

werkgroepvoorzitters�in�december�van�dat�jaar�in�Ljubljana.����

�

Het�mainstreamen�van�mensenrechten�en�gender� in�EVDB4operaties�bleef�een�essentieel�onderdeel�van�de�

werkzaamheden� van� de� persoonlijk� vertegenwoordiger.� � In� juni� 2008� werd� onder� het� Sloveens�

voorzitterschap,� als� een� project� van� het� "trio4voorzitterschap"� van� Duitsland,� Portugal� en� Slovenië,� een�

handboek�over�de�integratie�van�mensenrechten�en�gender�in�het�EVDB�
31
�gepubliceerd,�dat�onder�meer�de�

leidende�beginselen�voor�de�planners�van�EU4operaties�en�gebruiksvoorbeelden�bevat.��

�

In� het� kader� van� haar� streven� naar� integratie� van� de� mensenrechten� in� EU4crisisbeheersing� heeft�

mevrouw�Kionka� ook� de� samenwerking� met� de� speciale� vertegenwoordigers� van� de� EU� opgevoerd� en�

gezamenlijke�bezoeken�aan�crisisgebieden�afgelegd.�In�juli�2007�is�Riina�Kionka�samen�met�Peter�Semneby,�

de�speciale�vertegenwoordiger�van�de�EU�voor�de�Zuidelijke�Kaukasus,�naar�Bakoe�gegaan,�om�problemen�

in� verband�met� de�mediavrijheid� aan� de� orde� te� stellen.� In� oktober� 2007� heeft� zij� samen�met� de� speciale�

vertegenwoordiger�van�de�EU�voor�de�Grote�Meren�in�Afrika,�Roeland�van�de�Geer,�een�bezoek�gebracht�aan�

de�Kivu4provincies� in�de�Democratische�Republiek�Congo�om�onder�de�aandacht� te�brengen�hoe�seksueel�

geweld�als�oorlogswapen�wordt�ingezet.�

�

2.3.� Actieplannen�in�het�kader�van�het�E�B�

�

Het�Europees�Nabuurschapsbeleid� (ENB),�dat� in�2004� is�opgezet,�moet� ervoor� zorgen�dat� er�geen�nieuwe�

scheidslijnen�ontstaan�tussen�de�uitgebreide�EU�en�haar�buurlanden,�maar�dat�de�welvaart,�de�stabiliteit�en�de�

veiligheid�van�alle�betrokkenen�worden�vergroot�
32
.�

�
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� http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news144.pdf�

32
� http://ec.europa.eu/external_relations/enp/index_en.htm�
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Centraal�in�het�Europees�Nabuurschapsbeleid�staan�de�bilaterale�ENB4actieplannen�die�door�de�EU�met�

iedere� partner� worden� opgesteld.� Dit� instrument� is� een� agenda� voor� politieke� en� economische�

hervormingen�met�prioriteiten�voor�de�korte�en�de�middellange�termijn.�Het�politieke�hoofdstuk�van�elk�

ENB4actieplan� bestrijkt� een� brede� waaier� van� mensenrechten,� vraagstukken� inzake� bestuur� en�

democratisering,�met�wisselende�accenten�en�differentiëring�al�naar�gelang�de�mate�van�inzet�waarvan�

ieder�partnerland�blijk�geeft.��

�

De�doelstellingen�in�de�actieplannen�moeten�bijdragen�aan�essentiële�hervormingen�op�het�gebied�van�

democratisering� (zoals� kieswetten,� decentralisatie,� versterking� van� het� bestuurlijk� vermogen),� de�

rechtsstaat� (zoals� hervorming� van� straf4� en� burgerlijk� wetboek,� wetboeken� van� strafvordering,�

versterking�van�de�doeltreffendheid�van�de�gerechtelijke�instanties,�het�uitwerken�van�strategieën�voor�

de�bestrijding�van�corruptie),�mensenrechten�(zoals�wetgeving�ter�bescherming�van�de�mensenrechten�en�

de�fundamentele�vrijheden,�het�doen�naleven�van�internationale�mensenrechtenverdragen,�de�bestrijding�

van� rassenhaat� en� xenofobie,� opleiding� op� het� gebied� van� mensenrechten� en� het� doen� naleven� van�

internationale�verdragen�over�fundamentele�arbeidsrechten).��

�

Tijdens�de�verslagperiode�zijn�twaalf�ENB4actieplannen,�waarover�eerder�overeenstemming�was�bereikt,�

verder� uitgevoerd� (Armenië,� Azerbeidzjan,� Georgië,� Egypte,� Israël,� Jordanië,� Libanon,� Marokko,�

Moldavië,� Oekraïne,� de� Palestijnse� Autoriteit� en� Tunesië).� Op� de� uitvoering� van� deze� actieplannen�

wordt� toegezien� door� subcomités� en� voor� sommige� partnerlanden� door� speciale� subcomités� voor�

mensenrechten�en�democratie.�Tot�nog�toe�zijn�er�subcomités�voor�mensenrechten�ingesteld�en�zijn�er�

bijeenkomsten� geweest� met� Jordanië� (derde� bijeenkomst� op� 25�juni�2008),� Marokko� (tweede�

bijeenkomst� op� 27�november� 2007),� Tunesië� (eerste� bijeenkomst� op� 12�november� 2007)� en� Libanon�

(eerste� bijeenkomst� op� 12�maart�2007).�De� informele�werkgroep�mensenrechten�met� Israël� heeft� haar�

derde�bijeenkomst�gehouden�op�30�april�2008.�Met�Egypte�zijn�de�verbintenissen�op�het�gebied�van�de�

mensenrechten� in� het� ENB4actieplan� besproken� in� het� subcomité� voor� politieke� aangelegenheden,�

mensenrechten�en�democratie,�internationale�en�regionale�vraagstukken.�Met�Moldavië�en�Oekraïne�zijn�

mensenrechtenkwesties� in� het� kader� van� de� ENB4actieplannen� besproken� onder� toezicht� van� de�

subcomités� justitie,� vrijheid� en� veiligheid,� die� op� respectievelijk� 19�september� 2007� en� 10�april� 2008�

zijn�bijeengekomen.�Tijdens�de�eerste�bijeenkomst�van�het�EU4Georgië4subcomité� justitie,�vrijheid�en�

veiligheid� van� 30�april� 2008� werd� afgesproken� dat� er� gelijktijdig� met� de� bijeenkomsten� van� dit�

subcomité� regelmatig� informele� bijeenkomsten� over� de� mensenrechten� zullen� worden� gehouden� in�

trojkasamenstelling.�

�
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De�EU�wenst�de�werkmethoden�van�deze�nieuwe�structuren�verder�te�ontwikkelen,�onder�meer�door�zich�

te�richten�op�essentiële�operationele�vraagstukken,�door�prioriteiten�te�stellen�en�volgordes�aan�te�geven�

voor� acties,� en� door� gezamenlijk� te� bepalen� welke� resultaten� het� proces� moet� opleveren.� Uiteraard�

hangen�de�doeltreffendheid�en�het�eigenlijke�resultaat�van�de�dialoog�in�grote�mate�af�van�de�bereidheid�

van� het� partnerland� om� zijn� ENB4toezeggingen� qua�mensenrechten� en� fundamentele� vrijheden� na� te�

komen�en�te�handhaven.�

�

De� Commissiemededeling� "Een� sterk� Europees� nabuurschapsbeleid"�33� (december� 2007)� bevat� een�

aantal�specifieke�voorstellen�die�bedoeld�zijn�om�partnerlanden�een�substantiëler�aanbod�van�de�EU�te�

doen,� met� name� op� het� gebied� van� handel� en� economische� integratie,� mobiliteit� en� de� aanpak� van�

regionale� conflicten.� Die� mededeling� werd� door� de� EU4ministers� van� Buitenlandse� Zaken� in� hun�

conclusies� van� februari� 2008� begroet� als� basis� voor� verdere� gedachtevorming� over� de� vraag� hoe� het�

ENB�effectiever�en�attractiever�voor�de�ENB4partners�kan�worden�gemaakt,�waarbij�het�erom�gaat�ten�

volle�gebruik�te�maken�van�het�potentieel�van�dit�beleid.��

�

In� de� Commissiemededeling� over� de� "Implementation� of� the� European� Neighbourhood� Policy� in�

2007"34�,die�vergezeld�ging�van�landenspecifieke�voortgangsverslagen35�(april�2008),�wordt�opgemerkt�

dat� de� diverse� processen� van� politieke� hervormingen� weliswaar� belangrijke� basisbeginselen� gemeen�

hebben,� maar� in� de� verschillende� door� het� ENB� bestreken� landen� uiteenlopen,� naar� gelang� van� de�

toezeggingen� die� zij� in� dat� verband� hebben� gedaan.� In� het� oosten� zijn� alle� ENB4partners� die�

actieplannen� zijn� overeengekomen� lid� van� de� OVSE� en� de� Raad� van� Europa,� wat� bijdraagt� tot� een�

specifieke� hervormingsagenda� waarmee� een� verregaande� aanpassing� aan� de� in� de� EU� heersende�

basisnormen�wordt�beoogd.�Bovendien�vonden�de�hervormingen�in�de�meeste�landen�van�de�regio�plaats�

tegen� de� achtergrond� van� economische� groei� en� betrekkelijke� stabiliteit.� In� het� zuiden� berust� de�

hervormingsagenda� op� de� gemeenschappelijke� waarden� die� zijn� neergelegd� in� de� Verklaring� van�

Barcelona�en�vat�zij�die�waarden�alsmede�toezeggingen�in�het�kader�van�de�VN�als�maatstaven�op.�In�

veel� landen� die� zich� nog� volledig� aan� die� normen� moeten� aanpassen,� verlopen� de� politieke�

hervormingen� in� een� traag� tempo.� � Meer� in� het� algemeen� lopen� de� politieke� dialoog� en� de�

hervormingsagenda� van� de� ENB4partners� sterk� uiteen.� Naast� de� algehele� evaluatie� in� de�mededeling�

wordt�in�elk�landenverslag�de�balans�opgemaakt�van�de�voortgang�van�de�uitvoering�van�het�betrokken�

actieplan�in�de�periode�van�1�november�2006�tot�en�met�31�december�2007.�

�
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33
� http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com07_774_en.pdf�

34
� http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/com08_164_en.pdf�

35
� http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm�
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De� EU� biedt� aanzienlijke� technische� en� financiële� bijstand� aan� de� uitvoering� van� het� ENB� via� haar�

externe4bijstandsprogramma's,�in�het�bijzonder�het�Europees�nabuurschaps4�en�partnerschapsinstrument�

(ENPI).� De� bestuursfaciliteit� is� bedoeld� als� aanmoediging� voor� de� naburige� landen� om� hun�

hervormingen�verder�door�te�voeren.�De�faciliteit�verstrekt�bovenop�de�normale�nationale�toewijzingen�

aanvullende�steun.�De�bedoeling�daarvan�is�erkenning�en�ondersteuning�van�de�werkzaamheden�van�de�

partnerlanden� die� de� grootste� vorderingen� bij� de� tenuitvoerlegging� van� de� overeengekomen�

hervormingsagenda� van� hun� actieplan� hebben� gemaakt.� Overeenkomstig� een� evaluatie� van� de�

vorderingen�bij�de�uitvoering�van�de�(ruim�gedefinieerde)�bestuursaspecten�van�de�actieplannen�worden�

deze� middelen� beschikbaar� gesteld� als� aanvulling� op� de� nationale� toewijzingen� om� de�

hoofdbestanddelen� van� de� hervormingsagenda� te� ondersteunen.� Hierdoor� zullen� hervormingsgezinde�

regeringen�worden�geholpen�de� steun�van�de�bevolking�voor� hervormingen� te� versterken.�Voor�2008�

zijn� aan� Moldavië,� Marokko� en� Oekraïne� gelijkelijk� middelen� uit� de� faciliteit� (50�miljoen� euro)�

toegewezen.�

�

2.4.� EU=richtsnoeren�inzake�mensenrechten�

�

De� EU4richtsnoeren� inzake� mensenrechten� zijn� door� de� Raad� aangenomen� beleidsdocumenten.� Zij�

betreffen� vraagstukken� van� bijzonder� belang� voor� de� EU4lidstaten,� waaronder� de� doodstraf� (1998,�

geactualiseerd� in� 2008),� foltering� en� andere� wrede,� onmenselijke� en� onterende� behandeling� of�

bestraffing� (2001,�geactualiseerd�in�2008),�mensenrechtendialogen� (2001),�kinderen�en�gewapende�

conflicten�(2003,�geactualiseerd�in�2008);�mensenrechtenverdedigers�(2004)�en�rechten�van�het�kind�

(2007).�Zij�zijn�beschikbaar�in�alle�EU4talen,�alsmede�in�het�Russisch,�het�Chinees,�het�Arabisch�en�het�

Farsi,�op�de�website�van�het�secretariaat�van�de�Raad�(http://consilium.europa.eu/Human4Rights).�

�

Daarnaast�heeft�de�EU�in�december�2005�richtsnoeren�inzake�de�bevordering�van�de�naleving�van�het�

internationaal� humanitair� recht� (IHR)� aangenomen�36.� Het� voornaamste� doel� is� de� EU� operationele�

instrumenten�aan�te�reiken�om�de�naleving�van�het�IHR�te�bevorderen.��

�

De�richtsnoeren�zijn�niet�juridisch�bindend,�maar�vormen�wel�een�zeer�pragmatisch�instrument�van�het�

mensenrechtenbeleid� van� de� EU.� Zij� bieden� de� verschillende� EU4actoren� —� niet� alleen� in� het�

hoofdkwartier,�maar� ook� in� derde� landen�—�elementen� die� duurzame� actie� op� een� aantal� belangrijke�

aandachtsgebieden�mogelijk�maken.��
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� PB�C�327�van�2341242005,�blz.�4.�
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Nadere� gegevens� over� de�wijze� van� uitvoering� van� de� thematische� richtsnoeren� zijn� te� vinden� in�

hoofdstuk�4.� Informatie� over� actie� die� is� ondernomen� in� het� kader� van� de� richtsnoeren� over� de�

mensenrechtendialogen�staat�in�hoofdstuk�2.6.�

�

2.5.� Demarches�en�verklaringen�

�

Demarches� op� mensenrechtengebied� bij� de� autoriteiten� van� derde� landen� zijn� belangrijke�

instrumenten�van�het�externe�beleid�van�de�EU.�Demarches�worden�gewoonlijk�op�vertrouwelijke�

wijze�uitgevoerd,�en�wel�gezamenlijk�door�het�fungerende�en�het�aantredende�voorzitterschap�en�de�

Commissie.�Voorts� legt� de� EU� openbare� verklaringen� af� om� regeringen� of� andere� partijen� op� te�

roepen� de� mensenrechten� te� eerbiedigen,� of� om� haar� waardering� te� uiten� over� positieve�

ontwikkelingen.� Deze� verklaringen� worden� gelijktijdig� bekendgemaakt� in� Brussel� en� in� de�

hoofdstad�van�het�land�dat�het�voorzitterschap�van�de�EU�waarneemt.�

�

Demarches� en� verklaringen� worden� veelvuldig� gebruikt� om� uiting� te� geven� aan� bezorgdheid� in�

verband� met� mensenrechten.� De� voornaamste� onderwerpen� zijn� de� bescherming� van�

mensenrechtenverdedigers,� illegale� detentie,� onvrijwillige� verdwijningen,� de� doodstraf,� foltering,�

bescherming�van�kinderen,�vluchtelingen�en�asielzoekers,�buitengerechtelijke�executies,�de�vrijheid�

van�meningsuiting�en�van�vereniging,�het�recht�op�een�eerlijk�proces,�en�verkiezingen.��

�

In�de�verslagperiode�heeft�de�Unie�aan�de�mensenrechten�gerelateerde�verklaringen�afgelegd�

met�betrekking�tot�onder�meer:�

Afghanistan,�Azerbeidzjan,�Belarus,�Birma/Myanmar,�China,�Colombia,�de�DRC,�Guatemala,� Iran,�

Oezbekistan,�Rusland,�Somalië,�Sri�Lanka,�Sudan,�Syrië,�Togo�en�de�VS.�

�
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Demarches� en� verklaringen� worden� evenwel� ook� in� positieve� zin� gebruikt.� In� de� verslagperiode�

heeft�de�EU�voor�een�reeks�positieve�ontwikkelingen�haar�waardering�uitgesproken�door�middel�van�

verklaringen� over� bijvoorbeeld� humanitaire� akkoorden� in� Colombia� (9�oktober� 2007)� en� de�

afschaffing� van� de� doodstraf� (4�januari� 2008)� en� de� vrijlating� van� mensenrechtenverdedigers�

(14�februari�2008)� � in� Oezbekistan.� Verklaringen� worden� tevens� gebruikt� om� een� boodschap� ter�

ondersteuning�van�EU4prioriteiten�te�brengen.�bijvoorbeeld�op�de�Europese�Dag�tegen�de�doodstraf�

(gemeenschappelijke�verklaring�van�de�EU�en�de�Raad�van�Europa)
37
�of�de�internationale�VN4dag�

voor�steun�aan�slachtoffers�van�foltering
38
.�Overal� ter�wereld�zijn�demarches�ondernomen�om�het�

universele� karakter� en� de� integriteit� van� het� Statuut� van�Rome� inzake� het� Internationale� Strafhof�

onder�de�aandacht�te�brengen.�

�

Voorts�legt�de�hoge�vertegenwoordiger�van�de�EU�voor�het�GBVB�bij�gelegenheid�verklaringen�af�

over�belangwekkende�ontwikkelingen�op�het�gebied�van�de�mensenrechten.�

�

2.6.� Mensenrechtendialogen�en�=overleg�

�

Mensenrechtendialogen�zijn�een�van�de�werktuigen�die�de�Europese�Unie�voor�het�uitvoeren�van�

haar� mensenrechtenbeleid� kan� hanteren� en� vormen� een� essentieel� onderdeel� van� de� algehele�

strategie� van� de� EU� ten� aanzien� van� derde� landen.� De� Europese� Unie� is� zo'n� dertig�

mensenrechtendialogen� en� 4overlegronden� aangegaan,� en� heeft� specifieke� discussiefora� ingesteld�

met�derde�landen.�

�������������������������������������������������
37
� Zie�ook�hoofdstuk�4.1�over�de�doodstraf.�

38
� Zie�voor�nader�informatie�over�deze�verklaring�hoofdstuk�4.2:�Foltering�en�andere�wrede,�

onmenselijke�en�onterende�behandeling�of�bestraffing.�



�

14146/1/08��REV�1� � RTS/mv� 29�

� DG�E�HR� LIMITE� �L�

�

�������������	
������������
�����
�	��
���������
�����

�������������	����������

�

�

�

�

�

��

��

�	

�
��
��

�	

�
��
��

�	

�
��
��

�	

�
��
��

�

�
��
��

��
��
��
��

�	

�
��
��

�	
��
��
��

�
��
��
��
�

�

�
��
��

�	
��
��
��

�
��
��
��
�

�

�
��
��

�
��
��
��
�

�	

�
��
��

�����	��

�

�

Er�worden�momenteel�mensenrechtendialogen�gevoerd�in�diverse�configuraties:�

�

�� gestructureerde�mensenrechtendialogen;�

�� dialogen� die� worden� gevoerd� in� specifieke� subcommissies� in� het� kader� van�

associatieovereenkomsten,� partnerschaps4� en� samenwerkingsovereenkomsten� of�

samenwerkingsovereenkomsten,� met� name� in� de� context� van� het� Europees�

Nabuurschapsbeleid;�

�� plaatselijke�mensenrechtendialogen;�

�� trojka4overleg�over�mensenrechtenvraagstukken.�

�

Ook� worden� de� mensenrechten� soms� met� ACS4landen� besproken� in� het� kader� van� dialogen� uit�

hoofde�van�artikel�8�en�overleg�uit�hoofde�van�artikel�96�van�de�Overeenkomst�van�Cotonou,�maar�

die�worden�niet�als�mensenrechtendialogen�als�zodanig�beschouwd.�
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�

Overzicht�van�specifieke�mensenrechtendialogen�van�de�EU�en�specifiek�mensenrechtenoverleg�

met�derde�landen�(tussen�1�juli�2007�en�30�juni�2008)�

�

Afrikaanse�Unie� � China�� Jordanië� � Nieuw�Zeeland� � VS�

Bangladesh�� � Egypte� � Laos� � � Rusland� � � Oezbekistan�

Canada� � � India� � � Libanon� � Turkmenistan�

Cambodja� � � Israël�� � Moldavië� � Tunesië�

Kandidaat4lidstaten� Japan�� � Marokko� � Oekraïne�

�

2.6.1.� Mensenrechtendialoog�met�China�

�

In� de� verslagperiode� hebben� er� twee� verdere� ronden� van� de�mensenrechtendialoog� tussen� de� EU� en�

China�plaatsgevonden:� de�24e� ronde�vond�op�17�oktober� 2007� in�Peking�plaats� en�de�25e�op�15�mei�

2008�in�Brdo,�Slovenië.�Zoals�gebruikelijk�omvatte�het�dialoogpakket�in�beide�gevallen�een�oriënterend�

bezoek� ter� plaatse� en� een� "beleefdheidsbezoek"� op� politiek� niveau,� en� werd� er� voorafgaand� aan� de�

bijeenkomst�een�lijst�van�individuele�gevallen�overhandigd.�Na�een�jaar�onderbreking�werd�in�mei�2008�

de�praktijk�hervat�om�parallel�aan�de�dialoog�een� juridische�studiebijeenkomst�over�mensenrechten� te�

houden.�

�

Tijdens�de�bijeenkomst� van�oktober� 2007� in�Peking�waren�de�hervorming�van�het� strafrechtstelsel� in�

China,�vrijheid�van�meningsuiting,�vrijheid�van�godsdienst�in�Tibet�en�arbeidsrechten�kernpunten�voor�

de�EU.�Substantiële�reacties�werden�van�Chinese�zijde�ontvangen�over�het�Internationaal�Verdrag�inzake�

burgerrechten� en� politieke� rechten� (ICCPR),� de� doodstraf,� foltering,� vrijheid� van� meningsuiting� en�

samenwerking� in� VN4fora.� In� een� gedachtewisseling� die� tot� het� stevigste� debat� van� de� bijeenkomst�

leidde,� bespraken� de� EU� en� China� de� vrijheid� van� godsdienst� in� Tibet,� en� in� het� bijzonder� nieuwe�

maatregelen�om�de�overheidscontrole�op�de�toelating�van�geïncarneerde�lama's�aan�te�scherpen.��

�

In�het�kader�van�de�dialoog�heeft�de�EU4trojka�een�oriënterend�bezoek�gebracht�aan�de�provincie�

Shanxi.��

�

In�de�25e�dialoogbijeenkomst�in�Brdo�(Slovenië)�op�15�mei�2008�werd�bijzondere�aandacht�besteed�aan�

vraagstukken�in�verband�met�de�vrijheid�van�meningsuiting,�de�rechten�van�leden�van�minderheden,�met�

name�in�Tibet,�en�samenwerking�in�VN4fora.�
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De�EU�heeft�zich�ernstig�bezorgd�getoond�over�de�aanhoudende�beperkingen�van�de�vrijheid�van�

meningsuiting� in� China,� waaronder� persvrijheid� en� internet,� alsmede� over� de� situatie� van�

mensenrechtenverdedigers�en�personen�die�mensenrechtenklachten�indienen.�

�

De�EU�heeft�ernstige�bezorgdheid�geuit�over�de�mensenrechten�en�de�humanitaire�situatie�in�Tibet�

na�de�recente�gebeurtenissen.�China�herhaalde�uitvoerig�zijn�gebruikelijke�standpunt�over�de�situatie�

in� Tibet� en� de� rol� van� de� Dalai� Lama,� en� liet� daarbij� aantekenen� dat� de� deur� voor� verdere�

besprekingen�open�blijft.��

�

Andere� activiteiten� in� samenhang� met� de� dialoog� omvatten� een� oriënterend� bezoek� aan� de�

instellingen� van� de� Italiaanse� minderheid� in� Koper� en� Piran� (Slovenië)� en� de� juridische�

studiebijeenkomst�van�13�en�14�mei�in�Bled,�die�met�name�gewijd�was�aan�het�recht�op�gezondheid�

en�de�rechten�van�kinderen.�Het�was�de�eerste�studiebijeenkomst�van�dit�type�sinds�2006,�aangezien�

het�seminar�dat�was�gepland�voor�mei�2007�in�Berlijn�werd�afgelast�wegens�Chinees�verzet�tegen�de�

aanwezigheid�van� twee�NGO's�op�uitnodiging�van�de�EU.�De�studiebijeenkomst� in�Bled�bood�de�

gelegenheid� tot� constructieve� gedachtewisselingen� tussen� Chinese� en� Europese� academici� en�

ambtenaren,�alsmede� internationale�NGO's�die� in�de�besproken�onderwerpen�zijn�gespecialiseerd.��

Enkele� internationale�mensenrechten4NGO's� die� door� de�EU�waren� uitgenodigd,� hadden� besloten�

niet�aan�de�seminar�deel�te�nemen.�

�

De�volgende�ronde�van�de�dialoog�zal�volgens�de�planning�tijdens�het�Franse�voorzitterschap�in�de�

tweede�helft�van�2008�in�Peking�worden�gehouden.�

�

2.6.2.� Mensenrechtendialoog�met�Iran�

�

De�mensenrechten�vormen�een�essentieel�onderdeel�van�de�algemene�betrekkingen�van�de�EU�met�

Iran.� Dat� geldt� overigens� voor� alle� landen.� Sinds� 2002� heeft� de� EU� in� het� kader� van� de�

mensenrechtendialoog� vier� bijeenkomsten� met� Iran� gehouden;� de� meest� recente� vond� plaats� in�

juni�2004.�De�Europese�Unie�betreurt�het�dat�de�mensenrechtendialoog�met� Iran�is�bevroren�sinds�

Iran� de� vijfde� ronde� in� december� 2006� heeft� afgelast.� De� EU� blijft� ernaar� streven� de� dialoog� te�

hervatten,�mits�Iran�bevestigt�dat�het�bereid�is�serieus�aan�het�proces�deel�te�nemen�
39
.�

�

�������������������������������������������������
39
� Zie�voor�meer�informatie�over�Iran�hoofdstuk�6.7�over�Het�Midden4Oosten�en�het�Arabische�

schiereiland.�
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2.6.3.� Mensenrechtendialoog�met�de�staten�van�Centraal=Azië�

�

Turkmenistan�

�

Tijdens�de�verslagperiode,� en�wel�op�18�september�2007,�heeft� de�EU�de� laatste� ronde�van�de� in�

2004� begonnen� ad� hoc� mensenrechtendialoog�met� Turkmenistan� gehouden.� In� het� kader� van� de�

uitvoering� van� de� strategie� van� de� EU� voor� Centraal4Azië,� hebben� de� Europese� Unie� en�

Turkmenistan� van� de� ad� hoc� mensenrechtendialoog� echter� een� geregelde� mensenrechtendialoog�

gemaakt,�waarvan�de�eerste�ronde�op�24�juni�2008�in�Ashgabat�plaatsvond.�De�EU�heeft�tijdens�de�

debatten�een�hele�reeks�punten�van�bezorgdheid�over�de�mensenrechtensituatie�in�Turkmenistan�aan�

de�orde�gesteld,�met�name�wat�betreft�de�vrijheid�van�vereniging�en�vergadering,�van�meningsuiting�

en� van�media,� de� onafhankelijkheid� van� de� rechterlijke�macht� en� het� functioneren� van� de� civiele�

samenleving,�de�vrijheid�van�gedachte�en�van�godsdienst,�de�omstandigheden�in�de�gevangenissen�

en�foltering,�de�rechten�van�leden�van�minderheden,�vrij�verkeer�en�gedwongen�verplaatsing,�en�de�

rechten� van� kinderen.� Ook� de� samenwerking� van� Turkmenistan� met� de� VN4mechanismes� is� ter�

sprake� gekomen.� De� EU� heeft� bovendien� een� aantal� individuele� zorgwekkende� gevallen� bij� de�

Turkmeense�autoriteiten�aangekaart.�

�

Oezbekistan�

�

De�tweede�ronde�van�de�mensenrechtendialoog�tussen�de�EU�en�Oezbekistan�vond�op�5�juni�2008�in�

Brussel�plaats�in�het�kader�van�de�vergadering�van�het�Subcomité�EU4Oezbekistan�voor�justitie�en�

binnenlandse� zaken,� mensenrechten� en� daarmee� verband� houdende� aangelegenheden.� De�

besprekingen� gingen� over� de� mensenrechtensituatie� in� Oezbekistan� en� de� EU,� alsook� over� de�

ontwikkelingen�op�het� gebied�van�mensenrechten� in�VN4fora� en� in�de�OVSE.�De�EU�bracht� een�

hele�reeks�punten�van�bezorgdheid�inzake�de�mensenrechtensituatie�in�Oezbekistan�ter�sprake,�met�

name�met�betrekking�tot�de�vrijheid�van�meningsuiting,�de�omstandigheden�in�de�gevangenissen�en�

de�toegang�daartoe,�met�inbegrip�van�de�behandeling�van�teruggekeerde�vluchtelingen,�het�vervolg�

op� de� afschaffing� van� de� doodstraf,� de� vrijheid� van� godsdienst,� de� ontwikkeling� van� de� civiele�

samenleving,�in�het�bijzonder�de�situatie�van�NGO's�en�mensenrechtenverdedigers�en�kinderarbeid.�

De� EU� heeft� ook� een� aantal� individuele� gevallen� aangekaart� bij� de� Oezbeekse� autoriteiten.� De�

Oezbeekse� delegatie� concentreerde� zich� harerzijds� op� specifieke� aspecten� van� de� situatie� van�

kinderen�in�bepaalde�lidstaten.�

�
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Het�lag�in�de�bedoeling�het�seminar�voor�de�civiele�samenleving�over�de�liberalisering�van�de�media�

te� laten� plaatsvinden� in� de�marge� van� de�mensenrechtendialoog.� Aangezien� het� in�mei� niet� was�

gelukt� daarover� afspraken� te� maken,� is� het� seminar� uiteindelijk� op� 2� en� 3�oktober� in� Tasjkent�

gehouden.���

�

2.6.4.� Mensenrechtendialoog�tussen�de�EU�en�de�Afrikaanse�Unie�

�

De� EU� wenst� de� samenwerking� met� de� lidstaten� van� de� AU� zowel� op� bilateraal� niveau� als� in�

internationale�fora,�zoals�in�de�context�van�de�Mensenrechtenraad,�te�versterken.�In�september�2007�

heeft�de�EU4trojka�verkennende�gesprekken�gevoerd�met�de�trojka�van�de�Afrikaanse�Unie.�Beide�

partijen� waren� het� eens� over� de� noodzaak� om� de� samenwerking� op� het� gebied� van�

mensenrechtenvraagstukken�tussen�de�EU�en�de�Afrikaanse�Unie�(AU)�te�intensiveren�en�bespraken�

de�nadere�procedures�voor�een�dialoog�tussen�de�EU�en�de�AU.�

�

De�eerste�ronde�van�de�EU4AU4dialoog�vond�plaats�in�Brussel�op�26�mei�2008.�De�partijen�werden�

het� eens� over� de� invulling� van� de� dialoog,�waaronder�met� name� het� streven� om� de� voornaamste�

problemen�in�verband�met�de�eerbiediging�van�de�mensenrechten,�de�democratische�beginselen�en�

de�rechtsstaat�in�Afrika�en�in�Europa�regelmatig�aan�een�evaluatie�te�onderwerpen.�Ook�bespraken�

zij� de� ontwikkeling� van� de� mensenrechten� in� de� EU� en� de� AU,� en� kwamen� zij� overeen� om� in�

internationale� fora� beter� met� elkaar� te� gaan� samenwerken� op� het� gebied� van� daarmee�

samenhangende�vraagstukken.�

�

De� volgende� ronde� van� de� dialoog� is� gepland� voor� 27�oktober� 2008� en� zal� dan� plaatsvinden� in�

Addis�Abeba.�

�

Naar�aanleiding�van�de�Top�van�Lissabon�van�december�2007�hebben�de�EU�en�de�AU�besloten�een�

gezamenlijke�strategie�op�te�zetten,�met�onder�meer�een�partnerschap�inzake�democratisch�bestuur�

en�mensenrechten.�Dit�partnerschap�is�een�aanvulling�op�en�is�nauw�verbonden�met�de�debatten�in�

het�kader�van�de�mensenrechtendialoog�tussen�de�EU�en�de�AU.�

�
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2.6.5.� Mensenrechtenoverleg�met�de�Russische�Federatie�

�

De� zesde� ronde� van� het� overleg� EU4Rusland� over� mensenrechten� is� op� 3�oktober� 2007� te� Brussel�

gehouden�en�de�zevende�ronde�op�17�april�2008�te�Ljubljana.�In�de�zesde�en�met�name�de�zevende�ronde�

van�het�mensenrechtenoverleg�kwamen�grotendeels�dezelfde�thema's�als�in�eerdere�ronden�aan�de�orde,�

en�bleek�dat�er�weinig�punten�van�overeenstemming�tussen�beide�partijen�bestonden,�waarbij�Rusland�

stelselmatig�voor�de�tegenaanval�koos�wanneer�het�werd�bekritiseerd.�De�Russische�Federatie�wilde�zich�

eerder� richten� op� het� overleg� zelf,� dat� zij� als� een� proces� van� vertrouwen�wekken� zag,� terwijl� de�EU�

opriep�tot�een�meer�resultaatgerichte�aanpak.��

�

De� discussies� gingen� over� de� mensenrechtensituatie� in� de� EU� en� Rusland� alsmede� over�

aangelegenheden�in�verband�met�de�internationale�bescherming�van�de�mensenrechten.�De�EU�heeft�een�

reeks� punten� van� bezorgdheid� over� de� mensenrechtensituatie� in� Rusland� aan� de� orde� gesteld,� meer�

bepaald�wat�betreft�de�vrijheid�van�de�media,�meningsuiting�en�vergadering,�met�name�in�het�licht�van�

de� recente� parlements4� en� presidentsverkiezingen,� het� functioneren� van� de� civiele� samenleving,� de�

rechten�van�personen�die�tot�een�minderheid�behoren,�de�bestrijding�van�racisme�en�vreemdelingenhaat�

en�de� rechten�van�kinderen�en�vrouwen.�Ook�hebben�beide�partijen�van�gedachten�gewisseld�over�de�

mensenrechten� in� de� Noordelijke� Kaukasus.� De� EU� heeft� voorts� bij� beide� gelegenheden� individuele�

gevallen�met�Rusland�besproken.�

�

De�besprekingen�waren�ook�gericht� op�de� internationale� verplichtingen� inzake�mensenrechten�van�de�

EU� en� Rusland,� waaronder� samenwerking� in� het� kader� van� de� speciale� procedures� van� de� VN� op�

mensenrechtengebied.�Ook�werd�er�gesproken�over�samenwerking�met�de�Raad�van�Europa,�mede�over�

het�punt�van�de�uitvoering�van�arresten�van�het�Europees�Hof�voor�de�Rechten�van�de�Mens.�Op�verzoek�

van� Rusland� heeft� de� EU� bijzonderheden� verstrekt� over� de� huidige� ontwikkelingen� in� verschillende�

lidstaten�van�de�EU.�

�

In�overeenstemming�met�haar�beleid�om�de�civiele�samenleving�nauw�bij�de�mensenrechtendialogen�te�

betrekken,�heeft�de�EU�er�een�punt�van�gemaakt�de�NGO's�een�rol�toe�te�bedelen�bij�de�voorbereiding�

van�het�overleg,�en�heeft�zij�op�de�dag�vóór�de�dialoogbijeenkomsten�een�ronde�tafel�met�binnenlandse�

en�internationale�NGO's�gehouden.�De�Russische�autoriteiten�hebben�niet�aan�de�rondetafelgesprekken�

willen�deelnemen�40.��

�������������������������������������������������
40
� Zie�voor�meer�informatie�over�Rusland�hoofdstuk�6.3�over�Rusland�en�Centraal4Azië.�
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2.6.6.� Mensenrechtenoverleg�van�de� trojka�met�de�VS,�Canada,�Japan,��ieuw=Zeeland�en�

de�kandidaat=lidstaten�

�

Trojkaoverleg�met�de�VS�

�

Het� halfjaarlijkse� mensenrechtenoverleg� tussen� de� EU� en� de� VS� heeft� plaatsgevonden� op�

20�september�2007�in�Brussel�en�op�26�februari�2008��in�Washington.�Beide�bijeenkomsten�hebben�

aanleiding� gegeven� tot� constructieve,� uitvoerige� gedachtewisselingen� over� landspecifieke� en�

thematische� prioriteiten� voor� de� Derde� Commissie� van� de� Algemene� Vergadering,� en� de�

Mensenrechtenraad� van� de�VN.� In� beide� fora� werden� kansen� voor� samenwerking� en� coördinatie�

tussen� de� EU� en� de� VS� besproken.� De� VS� uitten� hun� stijgende� scepsis� en� frustratie� over� de�

activiteiten�van�de�Mensenrechtenraad,�en�gaven�daarmee�al�een�voorteken�van�hun�besluit�om�in�

juni� 2008� uit� de� Mensenrechtenraad� uit� te� treden.� Tijdens� de� bijeenkomst� van� februari� werd�

uitvoerig�gesproken�over�zorgwekkende�landen�en�beleidsmaatregelen�ten�aanzien�van�die�landen.�

De�EU�en�de�VS�hebben�voorts�informatie�over�de�mensenrechtendialogen�en�het�overleg�met�derde�

landen�uitgewisseld.��

�

Voor� beide� bijeenkomsten� prijkte� het� punt�mensenrechten� en� terrorismebestrijding� op� de� agenda,�

wat� de�EU�de� gelegenheid� bood�om�gerichte� vragen� te� stellen� en� haar� bezorgdheid� te� uiten� over�

bepaalde�VS4praktijken�en�beleidsaspecten�op�het�gebied�van�terrorismebestrijding.�De�EU�maakte�

haar�zorgen�kenbaar�over�de�aanhoudende�toepassing�van�de�doodstraf�in�de�VS.��

�

Andere�punten�die�aan�de�orde�kwamen�waren�onder�meer�het�Durban4proces,�de�steun�van�de�VS�

voor�mensenrechtenverdedigers,�het�VN4fonds�voor�de�democratie�en�een�gezamenlijk�initiatief�van�

de�EU�en�de�VS�over�gewetensgevangenen.��

�
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Trojkaoverleg�met�Canada�

�

Het�mensenrechtenoverleg�tussen�de�EU�en�Canada�vond�plaats�op�6�september�2007�in�Brussel�en�

op�28�februari�2008�in�Ottawa.�Canada�en�de�EU�hebben�van�gedachten�gewisseld�over�thematische�

en� landenprioriteiten� voor� de� Derde� Commissie� van� de� Algemene� Vergadering� en� de�

Mensenrechtenraad� van� de� VN� alsmede� over� andere�MRR4aangelegenheden.� De� EU� en� Canada�

hebben� voorts� informatie� over� de� mensenrechtendialogen� en� het� overleg� met� derde� landen�

uitgewisseld.�Andere�onderwerpen�van�gesprek�waren�onder�meer�de�bezorgdheid�van�de�EU�over�

het� besluit� van� Canada� om� zich� terug� te� trekken� uit� de� Durban4evaluatieconferentie� en� over� de�

terughoudende� stellingname� van� Canada� ten� aanzien� van� de� VN4verklaring� over� de� rechten� van�

inheemse�volkeren.�

�

Trojkaoverleg�met�Japan�

�

Het�mensenrechtenoverleg�tussen�de�EU�en�Japan�vond�plaats�op�9�oktober�2007�in�Brussel�en�op�

6�maart�2008� in�Genève.� Japan�en�de�EU�wisselden�van�gedachten�over�de�ontwikkelingen� in�de�

Mensenrechtenraad�en�de�koppeling�ervan�met�de�Derde�Commissie�van�de�Algemene�Vergadering�

van� de� VN� en� over� bilaterale� mensenrechtendialogen� met� derde� landen.� De� EU� uitte� haar�

bezorgdheid�over�de�aanhoudende�toepassing�van�de�doodstraf�in�Japan.�

�

Trojkaoverleg�met��ieuw=Zeeland�

�

De� vierde� ronde� van� het� mensenrechtenoverleg� met� Nieuw4Zeeland� heeft� plaatsgevonden� op�

14�februari� 2008� in� Brussel.� Nieuw4Zeeland� en� de� EU� hebben� van� gedachten� gewisseld� over�

ontwikkelingen�in�de�VN.�Daarnaast�hebben�zij�informatie�over�mensenrechtendialogen�en�4overleg�

met�derde�landen�uitgewisseld.�Een�ander�discussiepunt�was�de�follow4up�van�de�AVVN4resolutie�

over�het�moratorium�op�en�de�afschaffing�van�de�doodstraf.�

�
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Trojkaoverleg�met�de�kandidaat=lidstaten�

�

Het� halfjaarlijkse� mensenrechtenoverleg� met� de� kandidaat4lidstaten� –� Kroatië,� de� voormalige�

Joegoslavische� Republiek� Macedonië� (FYROM)� en� Turkije� –� heeft� op� 8�oktober� 2007� en� op�

11�februari� 2008� in� Brussel� plaatsgevonden.� De� EU� informeerde� de� kandidaat4lidstaten� over� de�

prioriteiten�van�de�EU�met�betrekking� tot�de�bevordering�van�de�mensenrechten,� in�het�bijzonder�

wat� betreft� EU4initiatieven� op� VN4niveau,� en� verzocht� om� hun� steun.� Kroatië,� de� FYROM� en�

Turkije�verstrekten�de�EU�informatie�over�hun�algemene�beleid�op�het�gebied�van�mensenrechten.�

�

2.7.� Mensenrechtenbepalingen�in�samenwerkingsovereenkomsten�met�derde�landen�

�

Sedert� 1995� tracht� de� Europese� Gemeenschap� een� mensenrechtenclausule� op� te� nemen� in� alle�

overeenkomsten�met�niet4geïndustrialiseerde�landen�die�geen�sectorale�overeenkomsten�zijn.�Deze�

clausule� maakt� mensenrechten� tot� een� onderwerp� van� gemeenschappelijk� belang� en� tot� een�

onderdeel�van�de�dialoog�tussen�de�partijen,�en�dient�op�gelijke�voet�met�andere�kernbepalingen�van�

een� overeenkomst� als� basis� voor� de� uitvoering� van� positieve� maatregelen.� Bij� ernstige� en�

aanhoudende� inbreuken� op� de� mensenrechten� stelt� de� mensenrechtenclausule� een� partij� bij� de�

overeenkomst� in� staat� om� ten� aanzien� van� de� inbreukplegende� partij� beperkende�maatregelen� te�

nemen�die�in�verhouding�staan�tot�de�ernst�van�de�inbreuken.�Op�15�oktober�2007�heeft�de�Europese�

Gemeenschap�met� de� Republiek�Montenegro� een� interimovereenkomst� betreffende� de� handel� en�

aanverwante�zaken�gesloten�waarin�een�mensenrechtenclausule�staat
41
.�

�

In� zijn� resolutie� van� 8�mei�2008� "Jaarverslag� over� de�mensenrechten� in� de�wereld� (2007)� en� het�

mensenrechtenbeleid� van� de� Europese� Unie"� betreurt� het� Europees� Parlement� het� feit� dat� de�

mensenrechten4� en� democratieclausule� door� het� ontbreken� van� een� adequaat�

handhavingsmechanisme�nog�steeds�niet�concreet�wordt� toegepast.�Het�Parlement�heeft�nogmaals�

opgeroepen� de� mensenrechtenclausule� te� implementeren� via� een� meer� transparante�

overlegprocedure�tussen�de�partijen.��

�

�������������������������������������������������
41
� Zie�voor�een�overzicht�van�de�overeenkomsten�die�een�mensenrechtenclausule�bevatten,�de�databank�

van�het�bureau�verdragen�van�de�Commissie:�http://ec.europa.eu/world/agreements/default.home.do�
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2.8.� Activiteiten�die�gefinancierd�worden�in�het�kader�van�het�Europees�Instrument�voor�de�

democratie�en�de�mensenrechten�(EIDHR)42�

�

Het� Europees� Instrument� voor� de� democratie� en� de�mensenrechten� (EIDHR)� is� de� opvolger� van� het�

EIDHR4initiatief� in� 2007� als� onafhankelijk� financieringsinstrument� dat� speciaal� is� ingesteld� om� de�

communautaire�steun�die�via�bilaterale�ontwikkelings4�en�economische�samenwerking�wordt�gegeven,�

aan�te�vullen.�Het�draagt�bij�aan�de�ontwikkeling�en�de�consolidatie�van�de�democratie�en�de�rechtsstaat,�

en� aan� de� bevordering� en� bescherming� van� de� mensenrechten� en� de� fundamentele� vrijheden� in� de�

wereld.�Het�huidige�strategiedocument�van�het�EIDHR�voor�200742010�wordt�uitgevoerd�door�middel�

van�jaarlijkse�actieprogramma's43.�De�partners�bij�het�EIDHR�zijn�voornamelijk�lokale�en�internationale�

organisaties� van� het� maatschappelijk� middenveld� (91%� van� de� bijdragen),� maar� ook� internationale�

intergouvernementele�organisaties�met�een�bijzondere�expertise�(9%�van�de�bijdragen).��

�

Het� EIDHR� ontleent� zijn� bijzondere� profiel� aan� het� werken� met,� voor� en� via� organisaties� van� het�

maatschappelijk� middenveld.� Enerzijds� bevordert� het� EIDHR� het� soort� open� samenleving� dat� het�

maatschappelijk� middenveld� nodig� heeft� om� te� kunnen� gedijen� en� anderzijds� helpt� het� dit�

maatschappelijk� middenveld� een� doeltreffende� kracht� te� worden� voor� dialoog� en� hervorming.� Het�

EIDHR�is�een�onafhankelijk�financieringsinstrument�dat�zelfs�kan�worden�gebruikt�in�situaties�waarin�er�

geen�ontwikkelingssamenwerkingsverband�is�met�de�Europese�Gemeenschap.�Het�EIDHR�kan�projecten�

financieren�zonder�de�toestemming�van�de�regering�van�een�derde�land�of�van�andere�overheden.�

�

Er� zijn� activiteiten� op� landenniveau,� op� regionaal� niveau� en� wereldwijd.� De� delegaties� van� de�

Commissies�in�derde�landen�zijn�belast�met�het�beheer�van�EIDHR4projecten�op�landenniveau.�In�20074

2008�bedroegen�de�EIDHR4middelen�voor�projecten�inzake�mensenrechten�en�democratie�meer�dan�108�

miljoen�euro,�waardoor�een�groot�aantal�projecten�in�80�landen�kon�worden�gefinancierd.�Voorts�zijn�uit�

het� EIDHR� verkiezingswaarnemingsmissies� van� de� EU� gefinancierd44.� Deze� missies� zijn� een�

belangrijke�hefboom�geworden�voor�het�bevorderen�van�het�democratisch�proces�in�een�land.�

�

�������������������������������������������������
42
� Verordening�(EG)�nr.�1889/2006�van�het�Europees�Parlement�en�de�Raad�van�20�december�2006�tot�

instelling�van�een�financieringsinstrument�voor�de�bevordering�van�democratie�en�mensenrechten�in�de�

wereld�(PB�L�386�van�29.12.2006,�blz.�1).�
43
� http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/doc/index.htm�

44
� Zie�hoofdstuk�4.11�over�Democratie�en�verkiezingen.�
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Het� nieuwe� EIDHR� is� gebaseerd� op� het� nieuwe� financieel� reglement� dat� meer� flexibele� en�

innovatieve�financieringsmethoden�mogelijk�maakt,�en�biedt�onder�meer�de�mogelijkheid�om�onder�

bepaalde�omstandigheden�niet�alleen�geregistreerde�organisaties,�maar�ook�niet4juridische�entiteiten�

te�financieren.�Voorts�biedt�het�de�mogelijkheid�van�"verdere�toekenning",�wat�inhoudt�dat�met�de�

uitvoering� van� het� project� belaste� organisaties� van� het� maatschappelijk� middenveld,� teneinde� de�

mensenrechten�in�situaties�waarin�deze�het�meest�bedreigd�zijn,�kleine�subsidies�kunnen�toekennen�

aan�andere�lokale�organisaties,�niet4juridische�entiteiten�of�individuele�mensenrechtenactivisten.��

�

Er�worden�regelmatig�bijeenkomsten�belegd�van�de�Commissie�en�de�vertegenwoordigers�van�het�

maatschappelijk�middenveld,�zowel�op�lokaal�niveau�in�de�partnerlanden�als�in�Brussel�met�NGO4

platforms�die�voor�het�EIDHR�van�belang�zijn,�met�als�doel�de�dialoog�met�de�uitvoeringspartners�

te�intensiveren�en�informatie�uit�te�wisselen.�Het�EIDHR�beschikt�ook�over�middelen�waarmee�de�

capaciteit�van�lokale�organisaties�van�het�middenveld�in�partnerlanden�kan�worden�opgebouwd.�

�

Aanwijzing,�selectie�en�financiering�van�projecten
45
�

�

Om� te� voldoen� aan� de� doelstellingen� van� het� nieuwe�EIDHR4instrument�worden� de� projecten� op�

drie�verschillende�manieren�geselecteerd.�

�

Tussen�juli�2007�en�juni�2008�zijn�zeven�wereldwijde�oproepen�tot�het�indienen�van�voorstellen�

gedaan,�waarvoor�in�totaal�57,5�miljoen�euro�is�uitgetrokken�op�de�begrotingen�van�2007�en�2008.�

Deze� oproepen� waren� gericht� op� versterking� van� de� eerbiediging� van� de� mensenrechten� en� de�

fundamentele� vrijheden� in� landen� en� regio's� waar� deze� rechten� het� meeste� gevaar� lopen;� op�

ondersteunende� acties� op� gebieden� die� onder� de� EU4richtsnoeren� voor� de� mensenrechten� vallen�

(mensenrechtendialogen,�mensenrechtenverdedigers,�doodstraf,�foltering);�op�het�bieden�van�steun�

aan� wereldwijde� campagnes� voor� het� maatschappelijk� middenveld,� met� een� koppeling� naar� het�

Internationaal�Strafhof�en�masterprogramma's�in�mensenrechten�en�democratisering�buiten�de�EU.�

�

�������������������������������������������������
45
� Bijlage�I�bevat�een�overzicht�van�de�EIDHR4projecten�die�in�de�periode�juli�20074juni�2008�

gefinancierd�zijn.��
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Het�aantal� landenspecifieke�microprojecten�waarvan�de� lokale�oproepen� tot�het� indienen�van�voorstellen�

door�Commissiedelegaties�worden� beheerd,� is� sinds�2002� sterk� toegenomen.� In� 2007�heeft� de�Commissie�

31,8�miljoen�euro� beschikbaar� gesteld� voor� lokale� projecten� in� het� kader� van� de� landenspecifieke�

steunregelingen.� Deze� regelingen� zijn� in� 47� landen� uitgevoerd� en� zijn� erop� gericht� het� maatschappelijk�

middenveld� een� grotere� rol� te� laten� spelen� bij� het� bevorderen� van� de� mensenrechten� en� democratische�

hervorming,� bij� het� vreedzaam� doen� samengaan� van� groepsbelangen� en� het� consolideren� van� politieke�

participatie� en� vertegenwoordiging.� De� in� het� kader� van� de� landenspecifieke� steunregelingen� toegekende�

subsidies�bedroegen�tussen�10.000�en�300.000�euro.��

�

Zonder� een� oproep� tot� het� indienen� van� voorstellen� geselecteerde� projecten� zijn� strategische�

partnerschappen� voor� "ondersteuning� en� versterking� van� het� internationaal� en� regionaal� kader� voor� de�

bescherming�van�de�mensenrechten,�justitie,�de�rechtsstaat�en�de�bevordering�van�de�democratie".�In�20074

2008� bedroeg� de� EU4bijdrage� aan� strategische� partnerschappen� 18,2�miljoen� euro� en� die� bijdrage� betrof�

onder�meer�het�gezamenlijke�programma�met�de�Raad�van�Europa,�het�onder�gezamenlijk�beheer�van�de�EG�

en�de�OVSE�staande�project�voor�de�bevordering�van�democratisering�en�mensenrechten�in�Oost4Europa�en�

een�bijdrage�aan�de�productie�en�de�vertoning�van�films�als�communicatiemiddel�over�mensenrechten�in�het�

kader� van� de� zestigste� verjaardag� van� de� Universele� Verklaring� van� de� Rechten� van� de� mens.� De�

partnerschappen�houden�voorts�een�jaarlijkse�bijdrage�in�aan�het�strategische�beheersplan�van�het�Bureau�van�

de� Hoge� Commissaris� voor� de� mensenrechten� en� aan� de� masteropleidingen� in� mensenrechten� en�

democratisering�van�het�Europees�Interuniversitair�Centrum�voor�mensenrechten�en�democratisering�(EIUC).�

�

Evaluaties�en�analyses�

�

In� een�evaluatie�van�de�EIDHR4steun�voor�de�preventie�van� foltering� en�voor� centra�voor�de�opvang�van�

slachtoffers�daarvan
46
,�zijn�36�projecten�beoordeeld�die�de�afgelopen�vijf� jaar�in�28� landen�in�het�Midden4

Oosten,�Azië,�Afrika,�Oost4�en�West4Europa�en�Latijns4Amerika�zijn�uitgevoerd.��Slotsom�van�de�evaluatie�

was� dat� wat� er� wordt� gedaan� om� folteren� te� voorkomen,� de� situatie� op� dit� stuk� en� in� andere�

mensenrechtenvraagstukken�in�een�groot�aantal�landen�heeft�helpen�verbeteren.�De�hulp�aan�slachtoffers�van�

foltering� die� wordt� geboden� door� opvangcentra� voor� deze� slachtoffers� is� voortdurend� toegenomen� en�

tegelijkertijd� is� de� kwaliteit� van� de� geboden� diensten� omhoog� gegaan.� De� relevantie,� efficiëntie� en�

doeltreffendheid�van�de�projecten�werden�zeer�bevredigend�bevonden.�Ook�is�uit�de�evaluatie�geconcludeerd�

dat� het� niet� eenvoudig�was� om� opvangprojecten� voor� slachtoffers� te� beoordelen� omdat� er� geen� relevante,�

objectieve�en�controleerbare�indicatoren�zijn.�

�������������������������������������������������
46
� http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/documents/evaluation_torture_projects_en.pdf.�
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Verder�geeft�een�analyse�van�alle�EIDHR4projecten�sinds�2000�een�beeld�van�wat�het�EIDHR�heeft�

gesteund�en�van�hoe�de�relevantie�en�de�impact�ervan�kunnen�worden�geëvalueerd.�De�studie�heeft�

elektronische�compendia
47
�opgeleverd�over�alle� �EIDHR4projecten�die,� geografisch�en� thematisch�

gerangschikt�zijn.�Deze�compendia�zullen�regelmatig�worden�bijgewerkt.��

�

3.� ACTIES�VA��HET�EUROPEES�PARLEME�T�OP�HET�GEBIED�VA��DE�ME�SE�RECHTE��

�

Het� Europees� Parlement� is� een� belangrijke� stem� gebleven� betreffende� aangelegenheden� op� het�

gebied� van� mensenrechten� en� democratie
48
.� Het� heeft� in� de� verslagperiode� bijgedragen� aan� het�

opstellen,� uitvoeren� en� evalueren� van� het� mensenrechtenbeleid� door� middel� van� resoluties,�

verslagen,�missies�naar�derde�landen,�mensenrechtenmanifestaties,�interparlementaire�delegaties�en�

gemeenschappelijke� parlementaire� commissies� met� derde� landen,� mondelinge� en� schriftelijke�

vragen,�bijzondere�hoorzittingen�over�individuele�gevallen�en�zijn�jaarlijkse�Mensenrechtenprijs,�de�

Sacharov4prijs� voor� de� vrijheid� van� denken.� Door� middel� van� openbare� debatten� in� de� plenaire�

vergaderingen,�commissies,�subcommissies�en�werkgroepen�roept�het�de�Raad�en�de�Commissie�ter�

verantwoording.� De� voorzitter� van� het� EP� en� de� afzonderlijke� voorzitters� van� de� commissies� of�

subcommissies� en� delegaties� stellen� ook� regelmatig� mensenrechtenkwesties� aan� de� orde� bij� de�

vertegenwoordigers�van�derde�landen,�in�rechtstreekse�besprekingen�of�schriftelijk.�

�

De� Subcommissie� mensenrechten� van� de� Commissie� buitenlandse� zaken,� die� onder� het�

voorzitterschap�staat�van�Hélène�Flautre�(Groenen/EFA),�is�de�centrale�instantie�op�het�gebied�van�

mensenrechtenkwesties� in� het� Parlement.� Het� neemt� parlementaire� initiatieven� op� dit� gebied� en�

biedt� een� permanent� forum� voor� besprekingen� over� de� toestand� van� de� mensenrechten� en� de�

ontwikkeling�van�de�democratie�in�niet4EU4landen.��Deze�zaken�worden�besproken�met�andere�EU4

instellingen,�de�speciale�rapporteurs�van�de�VN�en�de�vertegenwoordigers�van�het�UNDP,�de�Raad�

van�Europa,�regeringsvertegenwoordigers,�mensenrechtenactivisten�en�NGO's.��

�

�������������������������������������������������
47
� http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/projects_en.htm.�

48
� Een�overzicht�van�de�belangrijkste�activiteiten�van�het�Europees�Parlement�op�het�gebied�van�de�

mensenrechten�in�de�externe�betrekkingen�is�te�vinden�op�

http://www.europarl.europa.eu/comparl/afet/droi/default.htm.�
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Een�van�de�belangrijkste�doelstellingen�van�deze�subcommissie�is�bij�te�dragen�tot�de�integratie�van�

mensenrechten� in� alle� aspecten� van� de� externe� betrekkingen� van� de�EU.�Dit� doet� zij� onder�meer�

door�richtsnoeren�op�te�stellen�voor�alle�interparlementaire�delegaties�van�het�EP�met�derde�landen.��

�

In�de�verslagperiode�heeft�de�Subcommissie�mensenrechten�een�aantal�gedachtewisselingen�en�

hoorzittingen�over�onder�meer�de�onderstaande�mensenrechtenvraagstukken�georganiseerd.�

China�aan�de�vooravond�van�de�Olympische�Spelen�en�na�de�mensenrechtendialoog�met�China,�de�

problematische� situatie� in� Tibet,� de� mensenrechtensituatie� in� Rusland� en� de� problemen� tussen�

Rusland� en� het� ODIHR� met� betrekking� tot� verkiezingswaarneming,� mensenrechten� in� Birma,�

Afghanistan,�Irak,�Iran,�de�Golfstaten,�Palestijnse�gevangenen,�het�gevangenenkamp�in�Guantánamo�

Bay,� mensenrechten� in� Zuid4Azië,� in� Centraal4Azië� met� speciale� aandacht� voor� Oezbekistan,�

samenwerking�in�de�EuroMed4context,�het�programma�van�het�Bureau�voor�de�grondrechten,�Syrië,�

mensenrechten� in�EU4Afrikastrategie,�Guatemala,�mensenrechten� in�het�nabuurschapsbeleid�van�de�

EU,�Kroatië�en�Turkije,�de�Mensenrechtenraad�en�de�rechten�van�het�kind.��

�

De�subcommissie�heeft�ook�een�bijzondere�vergadering�in�Straatsburg�belegd�met�Asma�Jahangir,�

de� speciale� rapporteur� van� de� VN� voor� vrijheid� van� godsdienst� of� overtuiging,� die� de� plenaire�

vergadering� ook� heeft� toegesproken� in� het� kader� van� het� Europese� Jaar� van� de� interculturele�

dialoog.�

�

In�juni�2008�heeft�de�Subcommissie�mensenrechten�een�eerste�vergadering�belegd�van�het��etwerk�

van� parlementaire� commissies� mensenrechten� van� de� Europese� Unie,� dat� in� 2007� onder� het�

Duitse�voorzitterschap�is�ingesteld,�met�speciale�aandacht�voor�de�bestrijding�van�foltering�als�een�

hoge�prioriteit�voor�de�EU�in�de�context�van�de�Internationale�dag�voor�steun�aan�slachtoffers�van�

foltering.�In�aanwezigheid�van�Manfred�Nowak,�de�speciale�rapporteur�van�de�VN�inzake�foltering,�

hebben�de�leden�ingestemd�met�een�verklaring�over�dit�onderwerp,�waarin�onder�meer�staat�dat�de�

lidstaten� centra� voor� de� opvang� van� slachtoffers� van� foltering� moeten� financieren� en� het�

Facultatieve�Protocol�bij�het�Internationale�Verdrag�tegen�foltering�en�andere�wrede,�onmenselijke�

of�onterende�behandeling�of�bestraffing�moeten�ondertekenen�en�ratificeren.�

�
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De�Europees=mediterrane�Parlementaire�Vergadering�biedt�de�gelegenheid�voor�het�voeren�van�

een�parlementaire�dialoog�over�mensenrechten�en�democratie�met�de�landen�van�het�Middellandse4

Zeegebied.� In� 2008� was� de� plenaire� vergadering� op� 27� en� 28� maart� in� Athene.� De� Commissie�

politiek,�veiligheid�en�mensenrechten�heeft�er� een�gewoonte�van�gemaakt�mensenrechten�als�vast�

punt� op� te� voeren� op� elke� agenda,� die� wordt� opgesteld� door� een� kleine� werkgroep� waarin� de�

voorzitter�zit�van�de�Subcommissie�mensenrechten�van�het�EP.�Er� is�gepraat�over�de� situatie�wat�

betreft�de�doodstraf�in�de�regio,�en�over�migratiebeleid�gezien�vanuit�de�mensenrechten.�

�

Het� Europees� Parlement� neemt� ook� actief� deel� aan� verkiezingswaarnemingsmissies� en� draagt�

aldus�bij�tot�versterking�van�mensenrechten�en�democratie�in�derde�landen.�De�praktijk�dat�een�lid�

van�het�Europees�Parlement�als�hoofdwaarnemer�van�de�Europese�verkiezingswaarnemingsmissie�

wordt�gekozen�is�nu�ingeburgerd,�evenals�het�zenden�van�een�delegatie�van�het�Europees�Parlement�

voor�waarneming�gedurende�korte�perioden�als�aanvulling�op�deze�missies.�Het�Europees�Parlement�

hecht�hier�zeer�veel�belang�aan.�

�

De�Subcommissie�mensenrechten�heeft�in�haar�door�Hélène�Flautre�opgestelde�initiatiefverslag�de�

werking� van� de� EU=sancties� tegen� derde� landen� belicht.� In� het� ontwerp4verslag� wordt� de�

Europese� Unie� opgeroepen� op� een� verstandige� wijze� gebruik� te� maken� van� sancties� als� een�

instrument�voor�het�buitenlandbeleid.�In�het�verslag�wordt�algemeen�benadrukt�dat�er,�in�samenhang�

met� andere�mensenrechteninstrumenten� van� de� EU,� een� transparant� en� doeltreffend� sanctiebeleid�

moet�worden� ontwikkeld� dat� strookt�met� de� humanitaire� en�mensenrechtenverbintenissen� van� de�

EU,�een�beleid�dat�in�de�praktijk�consequent�is�en�een�duidelijke�en�transparante�toetsing�biedt.��

�
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Verslagen�op�eigen�initiatief�zijn�de�meest�doeltreffende�instrumenten�die�het�EP�heeft�om�zijn�centrale�

positie� uit� te� bouwen� en� de� aandacht� te� verkrijgen� van� andere� actoren� op� het� gebied� van� de�

mensenrechten,� waaronder� de� Raad� en� de� Commissie.� Het� belangrijkste� verslag� in� dit� opzicht� is� het�

jaarverslag� van� het� Europees� Parlement� over� de� mensenrechtensituatie� in� de� wereld� en� het�

mensenrechtenbeleid� van� de� EU,� waarin� het� EU4beleid� wordt� onderzocht,� als� onderdeel� van� � de�

verantwoordingsfunctie� van� het� EP.� Het� jongste� verslag� van� het� EP� is� opgesteld� door� Europees4

Parlementslid� Marco� Cappato� (ALDE)� en� de� ermee� samenhangende� resolutie� is� op� 8�mei�2008�

aangenomen�in�plenaire�vergadering.�In�de�resolutie49�worden�de�werkzaamheden�van�de�Europese�Unie�

met�betrekking�tot�de�mensenrechten�geanalyseerd,�en�worden�voorstellen�gedaan�om�het�effect�ervan�te�

vergroten.�Tot� de�punten�die� in� het� verslag� staan�behoren�de� activiteiten�van�de�EU� in� internationale�

organisaties,�de�integratie�van�mensenrechten�in�andere�beleidssectoren,�inclusief�het�handelsbeleid,�en�

de�mensenrechtendialogen�van�de�EU�met�derde�landen.��

�

In� december� 2007� kende� het� Europees� Parlement� zijn� jaarlijkse� prijs� voor� de� mensenrechten,� de�

Sacharov=prijs�voor�de�vrijheid�van�denken,�toe�aan�Salih�Mahmoud�Osman,�een�advocaat�in�Sudan,�

voor�zijn�strijd�voor�de�slachtoffers�van�de�bloedbaden�in�Darfur.��

�

De� Subcommissie� onderhoudt� tevens� een� regelmatige� dialoog� met� internationale� en� regionale�

organisaties,�in�het�bijzonder�met�de�Parlementaire�Assemblee�van�de�OVSE�en�de�Raad�van�Europa.�In�

dit�verband�is�er�een�permanente�dialoog�ingesteld�met�het�bureau�van�de�Commissaris�voor�de�rechten�

van�de�mens�van�de�Raad�van�Europa.��

�

Tijdens�de�verslagperiode�heeft�de�subcommissie�ook�de�gelegenheid�gehad�regelmatig�van�gedachten�te�

wisselen�met� de� voorzitter� van� de� Groep�mensenrechten� (COHOM)� die� het� werkprogramma� van� de�

groep�heeft�gepresenteerd�en�verslag�heeft�uitgebracht�aan�de�leden�van�de�subcommissie.�

�

De�Subcommissie�ziet�toe�op�de�uitvoering�van�de�EU4instrumenten�op�mensenrechtengebied,�evalueert�

de� uitvoering� en� legt� bijzondere� nadruk� op� de� uitvoering� van� de� EU=richtsnoeren� inzake�

mensenrechtenkwesties.�Tijdens�de�verslagperiode�heeft�de�subcommissie�een�specifieke�studie� laten�

uitvoeren�naar�de�uitvoering�van�de�EU4richtsnoeren�inzake�foltering�en�andere�wrede,�onmenselijke�en�

onterende�behandeling�of�bestraffing,�en�zodoende�bijgedragen�aan�de�actualisering�van�de�richtsnoeren�

door�COHOM.�

�

�������������������������������������������������
49
� PE�400.468v02.00.�
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Het�EP�heeft�voorts�debatten�georganiseerd�over�de�nieuwe�richtsnoeren�van�de�EU�ter�bescherming�

en�bevordering�van�de�rechten�van�kinderen�en�over�de�bestaande�EU4richtsnoeren�inzake�kinderen�

en�gewapende�conflicten.�

�

Verder� heeft� de� Subcommissie� de� instellingen� van� de� EU� voortdurend� onder� druk� gezet� om� de��

daadwerkelijke� uitvoering� van� de� EU4richtsnoeren� over�mensenrechtenverdedigers� te� verbeteren,�

met� speciale� aandacht� voor� EU4visumversoepelingsmaatregelen� voor� � mensenrechtenactivisten�

tegen�wie�bedreigingen�zijn�geuit.�In�de�debatten�over�het�Europees�instrument�voor�democratie�en�

mensenrechten� (EIDHR)� is� de� Subcommissie� erin� geslaagd� te� waarborgen� dat� door� het� EIDHR�

gefinancierde� programma's� verbetering� zullen� brengen� in� onmiddellijke� steunactiviteiten� voor�

mensenrechtenactivisten.��

�

�

Studies�waartoe�de�Subcommissie�mensenrechten�de�aanzet�heeft�gegeven:��

�� Politieke�mensenrechtendialogen�4�elementen�voor�een�synthese��

�� Eremoord�4�oorzaken�en�gevolgen�

�� EU4�en�VN4sancties�en�eerbiediging�van�de�mensenrechten�en�fundamentele�vrijheden�

�� Mensenrechten�en�bevroren�conflicten�in�het�oostelijke�nabuurschap�

�� De�rol�van�de�EU�in�de�Mensenrechtenraad�van�de�VN�

�

Achtergrondnota's,� opgesteld� op� verzoek� van� de� Subcommissie� mensenrechten:� de�

mensenrechtendialoog�van�de�EU�en�China,�de�mensenrechtensituatie�in�Rusland�"�Citizens�in�danger�

4� human� rights� and� freedom� in� Putin’s� Russia",� overnameovereenkomsten� en� eerbiediging� van� de�

mensenrechten� in� derde� landen,� het� Internationaal� Straftribunaal� voor� het� voormalige� Joegoslavië,�

een� geografische� nota� over� mensenrechten� in� Afghanistan;� de� mogelijke� juridische� en� politieke�

gevolgen�van�de�uitspraak�van�het�Turkse�grondwettelijke�Hof�over�de�status�van�de�regerende�AK4

partij;�de�mensenrechtensituatie�in�China�na�de�Olympische�Spelen.��

�
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Wat�het�voeren�van�een�mensenrechtendialoog�en�=overleg�met�derde�landen�betreft,�is�het�EP4secretariaat�

geregeld�uitgenodigd�voor�EU4informatiebijeenkomsten�met�NGO's�en�juridische�seminars�voorafgaand�aan�

de� verschillende� ronden� van� de� dialogen� en� heeft� het� feedback� van� het� voorzitterschap,� de� Raad� en� de�

Commissie� gekregen� (waarover� soms� in� het� openbaar� is� gedebatteerd� tijdens� vergaderingen� van� de�

Subcommissie).��Na�de�aanneming�van�het�verslag�van�het�EP�over�mensenrechtendialogen�en�4overleg�met�

derde�landen�hebben�vertegenwoordigers�van�de�Commissie�en�de�Raad�zich�bereid�getoond�nauwer�met�het�

Parlement�samen�te�werken�middels�stelselmatige�bijeenkomsten�van�vertegenwoordigers�van�de�Raad�en�de�

Commissie� met� op� dat� gebied� actieve� leden� van� het� EP,� voor� en� na� iedere� ronde� van� alle�

mensenrechtendialogen�en� 4overleg,� evenals�bijeenkomsten�van� structuren�die� speciaal� zijn�opgericht�voor�

mensenrechtendialoog,� zoals� subcommissies�mensenrechten� van� het� Europees� nabuurschapbeleid.�Dankzij�

deze�bijeenkomsten�wordt�het�Parlement�op�de�hoogte�gehouden,�kan�het�punten�voorstellen�voor�de�agenda�

voor�dialogen/overleg/subcommissies�en�kan�het�de�resultaten�die�daar�worden�bereikt,�evalueren.�

�

Een� belangrijk� orgaan� voor� de� samenwerking� op� het� gebied� van� de� mensenrechten� is� de�

Mensenrechtenraad�(MRR)�van�de�VN�in�Genève,�waarvan�het�EP�de�oprichting�met�grote�belangstelling�

en� hoge� verwachtingen� is� blijven� volgen.� In� een� op� 21�februari�2008� aangenomen� resolutie� heeft� het�

Parlement� een�delegatie�van�Europese�Parlementsleden�gemachtigd�de� zevende�zitting�van�de�MRR�bij� te�

wonen,�aangezien�de� raad�een�brede�waaier�van�belangrijke�kwesties�zou�onderzoeken�volgens�de�nieuwe�

werkmethoden� en� omdat� de� werkwijze� voor� de� universele� periodieke� evaluatie� (UPR)� er� zou� worden�

bijgesteld.�In�de�resolutie�wordt�de�cruciale�rol�onderstreept�die�de�Mensenrechtenraad�binnen�het�VN4bestel�

speelt� en� wordt� gesteld� dat� de� geloofwaardigheid� ervan� afhangt� van� de� uitvoering� van� de� voorgestelde�

hervormingen�en�mechanismen,�die�zo�moeten�worden�geïmplementeerd�dat�de�capaciteit�van�de� raad�om�

schendingen� van� de�mensenrechten� overal� ter�wereld� aan� te� pakken,�wordt� vergroot.�Ten� aanzien� van� het�

nieuwe�UPR4mechanisme�heeft�het�EP�de�lidstaten�en�de�Commissie�verzocht�bij�de�vaststelling�van�de�EU4

bijstandsprogramma's�rekening�te�houden�met�de�conclusies�van�een�UPR.�Ook�is�in�de�resolutie�benadrukt�

dat�de�EU�met�één�stem�moet�spreken�om�mensenrechtenkwesties�aan�te�pakken,�maar�ook�dat�het�belangrijk�

is�dat�elke�lidstaat�het�EU4standpunt�ondersteunt,�om�hieraan�meer�gewicht�te�geven.�

�

Tussen� 17� en� 19�maart� 2008� heeft� een� delegatie� van� leden� de� zevende� zitting� van� de�Mensenrechtenraad�

bijgewoond�en�met�het�voorzitterschap�van�de�EU�en�de�ambassadeurs�van�de� lidstaten�en�andere� landen,�

speciaal�rapporteurs�en�non4gouvernementele�organisaties�gesproken.�De�delegatie�heeft�getracht�invloed�uit�

te� oefenen� op� de� belangrijke� besluiten� over� zaken� van� wezenlijk� belang� die� tijdens� deze� zitting� zijn�

besproken,�zoals�de�toetsing,�rationalisering�en�verbetering�van�de�mandaten�van�de�speciale�procedures�en�

de�best�mogelijke�implementatie�van�het�UPR4mechanisme.��

�
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Gedurende�de�verslagperiode�heeft�de�subcommissie�mensenrechten�nauw�contact�onderhouden�met�

de� voorzitter� van� de� MRR� en� een� vergadering� belegd� over� het� werk� in� die� Raad.� In� haar�

besprekingen� heeft� de� subcommissie� met� name� aandacht� besteed� aan� de� UPR,� de� criteria� voor�

lidmaatschap�en�de�mandaten�voor�de�speciaal�rapporteurs.
�
�

�

In� november� 2007� hebben� de� leden� van� de� subcommissie� mensenrechten,� op� initiatief� van� hun�

voorzitter,�de�vergadering�van�de�Derde�Commissie�van�de�AVVN�bijgewoond�en�hun�instemming�

betuigd�met� de� aanneming� van� een� door� de� EU� ingediend� initiatief� voor� een�moratorium� op� de�

doodstraf.�Het�onderwerp� is�ook�behandeld� in�een�resolutie�van�het�Europees�Parlement�over�een�

wereldwijd�moratorium�op�de�doodstraf
50
.�

�

In�april�2008�heeft�een�delegatie�van�leden�van�het�Europees�Parlement,�voornamelijk�leden�van�de�

subcommissie�mensenrechten,�in�New�York�de�zevende�zitting�van�het�Permanente�VN4Forum�voor�

inheemse� zaken� (UNPFII)� bijgewoond,� na� zich� te� hebben� voorbereid� tijdens� een�

voorlichtingsbijeenkomst�over�de�rechten�van�inheemse�volkeren�op�31�maart�2008,�waaraan�een�lid�

en�het�hoofd�van�het�secretariaat�van�het�UNPFII�deelnamen.� In�het�kader�van�de�aanneming�van�

een� verklaring� over� de� rechten� van� inheemse� volkeren� door� de� AVVN,� heeft� de� Subcommissie�

mensenrechten� van� het� EP� de� taak� op� zich� genomen� de� aanbevelingen� binnen� de� Europese�

instellingen�aan�te�prijzen.�

�

In� de� verslagperiode� heeft� het� EP� naar� talrijke� evenementen� delegaties� of� een� officiële�

vertegenwoordiging� gestuurd,� en�daarvan�was�het�EU4NGO4mensenrechtenforum�niet� het�minste.�

Daarnaast� heeft� het� delegaties� naar� afzonderlijke� derde� landen� gezonden� (en�wel� naar�Turkije� en�

Kroatië).��

�

Evenals� de�Subcommissie�mensenrechten� vergadert� de�Commissie� ontwikkelingssamenwerking�

regelmatig� over� mensenrechten� en� andere� specifieke� onderwerpen� zoals� geboorteregistratie� in�

ontwikkelingslanden.� In� de� verslagperiode� heeft� de� subcommissie� in� het� bijzonder� de� situatie� in�

Birma/Myanmar�besproken.�

�

�������������������������������������������������
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Voorts� worden� mensenrechtenthema's� regelmatig� door� interparlementaire� delegaties� van� het� Parlement�

besproken�met�parlementsleden�in�diverse�landen.�Het�belangrijkste�forum�voor�politieke�dialoog�tussen�het�

EP�en�parlementsleden�uit�Afrika,�het�Caribisch�Gebied�en�de�Stille�Oceaan�is�de�Paritaire�Parlementaire�

Vergadering� ACS=EU.� Tijdens� de� veertiende� zitting� van� de� Vergadering,� die� van� 17� tot� en� met�

22�november�2007�in�Kigali�(Rwanda)�plaatsvond,�is�een�gezamenlijke�ACS4EU4resolutie�aangenomen�over�

de� situatie� in� het� oostelijke� deel� van� de� Democratische� Republiek� Congo,� waarin� de� internationale�

gemeenschap�wordt�opgeroepen�om�tot�consensus�over�de�volgende�strategische�stappen�te�komen.��Tevens�

is�er�een�gezamenlijke�resolutie�aangenomen�over�verkiezingen�en�verkiezingsprocessen�in�ACS4landen�en�in�

EU4landen.� Een� gezamenlijke�ACS4EU4workshop,� die� het�werk� van� de�Vergadering� aanvulde,� heeft� zich�

beziggehouden�met�de�rol�van�de�Gacaca4rechtbanken�in�het�verzoeningsproces�in�Rwanda.�Het�Bureau�van�

de� Paritaire� Parlementaire� Vergadering� ACS4EU� heeft� een� gezamenlijk� verslag� over� de� vrijheid� van�

vereniging�in�EU4landen�en�ACS4landen�aangenomen�en�bekendgemaakt.��

�

In�de�vijftiende�zitting�van�de�Vergadering,�van�15� tot�en�met�20�maart�2008� in�Ljubljana� (Slovenië),� zijn�

debatten�gevoerd�over�de�rol�van�het�Internationaal�Strafhof�en�is�een�resolutie�opgesteld�over�de�situatie�in�

Tsjaad� (die� uiteindelijk� niet� is� aangenomen)� en� in� Kenia.� Tijdens� een� gezamenlijke� workshop� is� het�

Sloveense� minderhedenbeleid� onder� de� loep� genomen.� De� Paritaire� Parlementaire� Vergadering� ACS4EU�

heeft�van�gedachten�gewisseld�over�de�doodstraf�in�EU4landen�en�ACS4landen,�en�dat�wordt�het�onderwerp�

van�haar�volgende�verslag.�

�

Op�de�agenda�van�de�eerste�regionale�vergadering�van�de�Paritaire�Parlementaire�Vergadering�ACS4EU,�van�

28� tot� en� met� 30�april�2008� in� de� zuidelijk4Afrikaanse� regio,� in� Windhoek� (Namibië),� � stond� ook� een�

algemeen�debat�over�mensenrechten.��

�

Vraagstukken� betreffende�mensenrechten� binnen� de� EU� vallen� onder� de� bevoegdheid� van� de�Commissie�

burgerlijke�vrijheden,�justitie�en�binnenlandse�zaken�(LIBE),�die�de�eerbiediging�van�de�grondrechten�in�

de� EU� als� werkterrein� heeft.� De� Commissie� buitenlandse� zaken� en� haar� Subcommissie� mensenrechten�

werken�nauw�samen�met�deze� commissie�bij� het�houden�van� toezicht�op�de� externe�gevolgen�van� interne�

beleidsmaatregelen,� in� het� bijzonder� op� het� gebied� van� asiel� en� immigratie.� Deze� drie� parlementaire�

instanties�blijven�ook�de�kwestie�volgen�van�de�illegale�overbrenging�van�Europese�en�andere�burgers�door�

de� CIA�middels� verscheidene� vluchten� waarbij� het� Europese� grondgebied� en� luchtruim� gebruikt� werden.�

Begin�2008�heeft�de�Subcommissie,�samen�met�LIBE,�met�de�rapporteur�van�de�Commissie�juridische�zaken�

en�Mensenrechten� van� de� Parlementaire�Vergadering� van� de� Raad� van� Europa� (PACE),�Dick�Marty,� een�

gedachtewisseling�gehouden�over�de�zwarte�lijst�van�de�VN4Veiligheidsraad�en�van�de�Europese�Unie.��

�
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De�resoluties�over�specifieke�mensenrechtenschendingen�in�bepaalde�landen,�en�met�name�over�

individuele� gevallen� die� aanleiding� geven� tot� bezorgdheid,� vormen� een� belangrijk� aspect� van� de�

activiteiten� van� het� Parlement� en� worden� behandeld� in� de� maandelijkse� plenaire� debatten� over�

dringende� kwesties.� Naast� de� bovengenoemde� resoluties� worden� door� de� voorzitter� van� het�

Parlement,� de� voorzitter� van� de� subcommissie� en� de� voorzitters� van� de� parlementaire� delegaties�

regelmatige�demarches�ondernomen.�De�Raad,�de�Commissie�en�de�betrokken�regeringen�worden�

hierin�opgeroepen�om�maatregelen�te�nemen.�Uit�de�reacties�van�regeringen�blijkt�dat�zij�vaak�heel�

gevoelig� zijn�voor�kritiek�van�het�Europees�Parlement.� Individuele� gevallen�die� in�het�Parlement�

aan� bod� zijn� gekomen,� hadden� betrekking� op� politieke� gevangenen,� gewetensgevangenen,�

journalisten,� vakbondsleden� en� verdedigers� van� de�mensenrechten� die� in� de� gevangenis� zitten� of�

geïntimideerd�of�bedreigd�worden.��

�
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Het�Parlement�heeft�in�resoluties�onder�andere�het�volgende�onder�de�aandacht�gebracht:�

�

�� de�humanitaire�ramp�in�Tsjaad�en�de�noodzaak�van�een�snelle�inzet�van�EUFOR/Tsjaad/CAR�ter�

bescherming�van�kwetsbare�mensen,�zoals�vluchtelingen�en�intern�ontheemden;��

�� voortdurende�grootschalige�schendingen�van�de�mensenrechten� in�Sudan,�en�dan�met�name� in�

Darfur,� en� het� feit� dat� Sudan� onvoorwaardelijk� met� het� Internationaal� Strafhof� moet�

samenwerken�bij�het�onderzoeken�en�vervolgen�van�degenen�die�oorlogsmisdaden�en�misdaden�

tegen�de�menselijkheid�zouden�hebben�gepleegd�in�Darfur;��

�� de� voortdurende� burgeroorlog� in� Somalië� en� het� routinematige� vermoorden� van� onschuldige�

burgers�in�het�land,��

�� de�arrestatie�van�de�Chinese�dissident�Hu�Jia,�

�� de�situatie� in�de�Democratische�Republiek�Congo� (DRC),�grootschalig�en�straffeloos� seksueel�

geweld�tegen�vrouwen�en�het�feit�dat�de�VN�en�de�EU�verkrachting�en�andere�soorten�seksueel�

geweld�formeel�moeten�erkennen�als�misdaden�tegen�de�menselijkheid�en�oorlogsmisdaden,�

�� de�verslechterende�situatie�qua�mensenrechten,�democratie�en�de�rechtstaat�in�Belarus;�

�� de�moordpoging�op�de�president�van�Oost4Timor,�Ramos4Horta.�

�� politiegeweld�tegen�betogers,�dat�tot�doden�heeft�geleid,�in�Armenië;�

�� het�lot�van�Mehdi�Kazemi,�een�Iraanse�homoseksueel�en�afgewezen�asielzoeker�die�het�gevaar�

liep�te�worden�terechtgesteld�als�hij�naar�zijn�land�van�oorsprong,�Iran,�werd�teruggestuurd;�

�� de� situatie� van� vrouwenrechten� in� Iran� en� de� voortdurende� onderdrukking� van� het�

maatschappelijk�middenveld�in�Iran,�zoals�de�verdedigers�van�vrouwenrechten;�

�� schendingen� van� mensenrechten� in� Rusland,� in� het� bijzonder� het� buitensporige� gebruik� van�

geweld� door� politie� en� milities� tegen� betogers� op� 3�maart�2008,� na� de� Russische�

presidentsverkiezingen;�

�� de�late�bekendmaking�van�de�verkiezingsresultaten�in�Zimbabwe;�

�� de� voortdurende� arrestaties� en� detentie� van� politieke� gevangenen� in� Birma,� en� vooral� de�

verlenging�van�het�huisarrest�van�de�winnares�van�de�Sacharov4prijs�Aung�San�Suu�Kyi.�

�
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4.� THEMATISCHE�KWESTIES�

�

4.1.� Doodstraf�

�

Tijdens� de� verslagperiode� heeft� de� EU� haar� beleid� voor� de� afschaffing� van� de� doodstraf� actief�

voortgezet.� De� EU� is� in� alle� gevallen� gekant� tegen� de� doodstraf� en� verdedigt� dit� standpunt�

consequent� in� haar� betrekkingen�met� derde� landen.� Zij� is� van� oordeel� dat� de� afschaffing� van� de�

doodstraf�bijdraagt� tot� de�verbetering�van�de�menselijke�waardigheid� en� de� gestage�ontwikkeling�

van�de�mensenrechten.�

�

De� (in� 1998� aangenomen� en� in� 2008� herziene)� richtsnoeren� voor� het� beleid� van� de� EU� ten�

opzichte�van�derde�landen�inzake�de�doodstraf�vormen�de�basis�voor�het�optreden�van�de�Unie
51
.�

Deze� richtsnoeren� voorzien� in� criteria� voor� demarches� ten� aanzien� van� landen� die� de� doodstraf�

kennen�en�bevatten�minimumnormen�die�in�deze�landen�moeten�worden�gehanteerd.�De�EU�oefent�

ook,�waar�toepasselijk,�druk�uit�met�het�oog�op�de�invoering�van�moratoria�als�een�eerste�stap�in�de�

richting� van� de� afschaffing� van� de� doodstraf.� De� richtsnoeren� zijn� in� 2008� herzien� zodat� de�

ontwikkelingen�die� zich� sedert� de� eerste�versie�van�de� richtsnoeren�van� tien� jaar� geleden�hebben�

voorgedaan,�erin�konden�worden�verwerkt.���

�

Algemene�demarches�houden�in�dat�de�EU�het�probleem�van�de�doodstraf�aan�de�orde�stelt�in�haar�

betrekkingen�met�derde�landen.�Deze�demarches�worden�met�name�vaak�ondernomen�wanneer�het�

beleid� van� een� land� ten� aanzien� van� de� doodstraf� in� beweging� is,� bijvoorbeeld�wanneer� de� kans�

bestaat� dat� een� moratorium� of� de� facto� moratorium� op� de� toepassing� van� de� doodstraf� wordt�

opgeheven� of� de� doodstraf� opnieuw� bij�wet�wordt� ingevoerd.� Zo� ook� kan� een� demarche�worden�

gedaan�of�een�publieke�verklaring�worden�afgelegd�ten�aanzien�van�landen�die�initiatieven�nemen�in�

de�richting�van�de�afschaffing�van�de�doodstraf.�Individuele�demarches�vinden�plaats�in�specifieke�

gevallen,� waarin� de� Europese� Unie� in� kennis� is� gesteld� van� individuele� doodsvonnissen� die� een�

schending�inhouden�van�de�minimumnormen.�Deze�normen�bepalen,�onder�meer,�dat�de�doodstraf�

niet� kan� worden� opgelegd� aan� minderjarige� plegers� van� een� misdrijf,� zwangere� vrouwen,� jonge�

moeders�en�mensen�die�gek�zijn�geworden.�

�������������������������������������������������
51
� http://consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=822&lang=NL&mode=g��

(Beleid/Buitenlands
beleid/EU�Mensenrechtenbeleid).�
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Landen�waar�de�EU�algemene�demarches�tegen�de�doodstraf�heeft�gedaan:�

Afghanistan,� Belarus,� Brunei,� Burundi,� Canada,� Tsjaad,� Congo,� Congo� (Brazzaville),� Egypte,�

Equatoriaal� Guinee,� Ethiopië,� Fiji,� Ghana,� Grenada,� Guatemala,� Guinee4Bissau,� India,� Iran,� Irak,�

Japan,� Kazachtstan,� Kenia,� � Koeweit,� Kirgizië,� Liberia,� Libië,� Madagascar,� Malawi,� Marokko,�

Namibië,� Niger,� Papoea4Nieuw4Guinea,� Palau,� Rusland,� Saoedi4Arabië,� Zuid4Korea,� Sudan,� Syrië,�

Tanzania,�Taiwan,�Togo,�Turkmenistan,�Verenigde�Arabische�Emiraten,�Oezbekistan,�Jemen,�de�VS�en�

Zambia.�

�

Verder�heeft� de�EU�een� reeks�openbare�verklaringen�afgelegd�over�de�doodstraf� in�de�wereld� en�

veel� van� die� verklaringen� gingen� over� (op� handen� zijnde)� terechtstellingen� van�minderjarigen� in�

Iran.�In�mei�2008�sprak�de�EU�haar�teleurstelling�uit�over�de�hervatting�van�de�terechtstellingen�in�

de�VS�na�de�uitspraak�van�het�Amerikaans�Hooggerechtshof�in�de�zaak�Baze�versus�Rees�en�heeft�

de�EU�aangedrongen�op�een�onmiddellijk�herstel�van�een�de�facto�moratorium�op�de�uitvoering�van�

de� doodstraf� in� de� gehele� Verenigde� Staten.� De� EU� heeft� zich� ook� verheugd� over� positieve�

ontwikkelingen,�bijvoorbeeld�de�afschaffing�van�de�doodstraf� in�Oezbekistan�op�1�januari�2008�of�

de�formele�afschaffing�van�de�doodstraf�in�de�Amerikaanse�staat�New�Jersey,�een�van�de�staten�van�

de�VS,�in�december�2007.�

�

De� plenaire� vergadering� van� de� Algemene� Vergadering� van� de� Verenigde� Naties� heeft� op�

18�december�2007� een� resolutie� aangenomen� over� een� moratorium� op� de� uitvoering� van� de�

doodstraf,�waarbij� 104� landen�voor�hebben� gestemd,�54� tegen,�29� zich�hebben�onthouden�en�vijf�

landen�niet�aan�de�stemming�hebben�deelgenomen.�Deze�resolutie,�die�is�opgesteld�door�een�coalitie�

van�VN4lidstaten� uit� diverse� regio's,�waaronder� Portugal� namens� de�EU27� en� negen� andere�VN4

lidstaten,� is� ingediend� door� 87� VN4lidstaten,� en� was� eerder� al� aangenomen� door� de� Derde�

Commissie�van�de�AVVN.�De�AVVN4resolutie�is�het�hoogtepunt�van�de�inspanningen�die�de�EU�al�

sedert�lang�in�de�VN�levert�en�een�belangrijk�resultaat�in�de�wereldwijde�strijd�tegen�de�doodstraf.�

�
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De�Europese�Dag�tegen�de�doodstraf,�die�aanvankelijk�weliswaar�door�de�Commissie�was�voorgesteld�en�

door� het� Europees� Parlement�werd� gesteund,� is� formeel� alleen� door� de� Raad� van� Europa� uitgeroepen� ter�

gelegenheid� van� een� internationaal� congres� tegen� de� doodstraf� op� 9�oktober�2007� in� Lissabon,� dat� was�

georganiseerd� door� het� Portugese� voorzitterschap� van� de� EU,� de� Europese� Commissie� en� de� Raad� van�

Europa.�In�december�2007�heeft�de�Raad�van�de�Europese�Unie�besloten�vanaf�10�oktober�2008�aan�deze�dag�

mee�te�doen
52
.�

�

Volgens� het� verslag� van� Amnesty� International� over� 2007� zijn� er� dat� jaar� ten� minste� 1252� executies�

uitgevoerd� in� 24�landen� en� zijn� ten� minste� 3347� personen� ter� dood� veroordeeld� in� 51� landen.� Van� alle�

terechtstellingen� waarvan� in� 2007� melding� is� gemaakt,� heeft� 88%� plaatsgevonden� in� vijf� landen:� China�

(minstens�470),�Iran�(minstens�317),�Saoedi4Arabië�(minstens�143),�Pakistan�(minstens�135)�en�de�VS�(42).��

�

De�EU�is�verheugd�over�het�feit�dat�46�van�de�47�lidstaten�van�de�Raad�van�Europa�Protocol�nr.�6�bij�het�

Europees�Verdrag�voor�de�rechten�van�de�mens�inzake�de�afschaffing�van�de�doodstraf�hebben�geratificeerd.�

Meer�dan�10�jaar�na�haar�toetreding�tot�de�Raad�van�Europa�moet�de�Russische�Federatie�Protocol�nr.�6�nog�

ratificeren.� Protocol� nr.� 13,� op� grond� waarvan� de� doodstraf� onder� alle� omstandigheden,� ook� in� tijd� van�

oorlog,�wordt�verboden,�is�nu�door�40�lidstaten�geratificeerd,�waaronder�23�lidstaten�van�de�EU.�Het�is�door�

nog� eens� vier� EU4lidstaten� ondertekend.� Van� de� lidstaten� van� de� Raad� van� Europa� hebben� alleen�

Azerbeidzjan�en�Rusland�het�niet�ondertekend.��

�

Tot�de�positieve�ontwikkelingen�gedurende�de�verslagperiode�behoort�het�feit�dat�Cook�Islands�de�doodstraf�

in�november�2007�voor�alle�misdaden�heeft�afgeschaft�en�Oezbekistan�in�januari�2008.�Ook�de�Amerikaanse�

staat�New�Jersey�heeft�in�december�2007�de�doodstraf�afgeschaft.�

�

Door�de�EU�gefinancierde�projecten�

�

Het�Europees�instrument�voor�democratie�en�mensenrechten�(EIDHR)�heeft�steun�verleend�aan�een�project�

van�de� Italiaanse�organisatie� la�Communità�di�San�Egidio� (Sint4Egidiusgemeenschap)�die�zich�wereldwijd�

inzet�om�de�doodstraf�te�bestrijden.�De�nadruk�ligt�op�bewustmaking�en�onderwijs�in�twee�regio's,�namelijk�

Afrika� ten� zuiden� van� de�Sahara� en�Centraal4Azië,�met� name� in� de� vorm�van� steun�aan�maatschappelijke�

organisaties.�

�

�������������������������������������������������
52
� Zie�voor�de�lijst�van�EU4�of�internationale�dagen�op�het�gebied�van�de�mensenrechten�bijlage�II.�
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Activiteiten�in�het�kader�van�het�project:�

�� Organisatie� van� jaarlijkse� "Africa� for� life"4conferenties� met� ministers� van� Justitie� van�

Afrikaanse�landen,�met�als�doel�te�debatteren�over�de�afschaffing�van�de�doodstraf.�

�� "Cities�for�life",�een�bewustmakingscampagne�in�35�steden�overal�ter�wereld�op�30�november�

(op�die�dag�worden�ook�overal�belangrijke�gebouwen�verlicht).�

�� Diverse�op�jongeren,�leiders�en�besluitvormers�gerichte�onderwijsprogramma's�op�het�gebied�

van�democratie�en�mensenrechten.�

�� Het� organiseren� van� workshops� en� de� ontwikkeling� van� plaatselijke� strategieën� en� de�

instelling�van�een�groep�onderzoekers�over�de�doodstraf.�

�� Instelling�van�groepen�die�gevangenen�in�de�dodencel�bezoeken.�

�� Oprichting�van�regionale�netwerken.�

�� Versterking�van�de�rol�van�maatschappelijke�organisaties.�

�

4.2.� Foltering�en�andere�wrede,�onmenselijke�en�onterende�behandeling�of�bestraffing�

�

Overeenkomstig�de�in�april�2001�door�de�Raad�aangenomen�en�in�2008�bijgewerkte
53
�richtsnoeren�

voor�een�EU=beleid�tegen�foltering�heeft�de�EU�haar� leidende�rol�en�haar�wereldwijde�acties� ter�

bestrijding� van� foltering� en� andere� vormen� van� misbehandeling� voortgezet� met� initiatieven� in�

internationale� fora,� bilaterale� demarches� in� derde� landen� en� belangrijke� steun� voor� projecten� van�

maatschappelijke�organisaties�op�dat�gebied
54
.�De�EU�heeft�de�uitvoering�van�de�richtsnoeren�ook�

uitgebreid�geëvalueerd.�

�

EU=optreden�op�V�=niveau�en�met�derde�landen�

�

Tijdens�de�62e�zitting�van�de�Algemene�Vergadering�van�de�V��(AVVN)�waren�de�EU4lidstaten�

mede4indiener� van� een� resolutie� over� foltering� en� andere� vormen�van� onmenselijke� en� onterende�

behandeling�of�bestraffing,�die�bij�consensus�is�aangenomen
55
.�In�verklaringen�tijdens�de�zitting�van�

de�AVVN�heeft�de�EU�het�absolute�verbod�op�foltering�en�andere�vormen�van�misbehandeling�in�

het�internationaal�recht�herhaald�en�haar�bezorgdheid�uitgesproken�over�de�toepassing�van�foltering�

in�verscheidene�landen�en�regio's.��

�

�������������������������������������������������
53
� http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/8590.nl08.pdf.�

54
� http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/torture/index.htm.�

55
� Zie�AVVN4resolutie�62/148�op�http://www.un.org/ga/62/resolutions.shtml.�
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Ook�waren�de�EU4lidstaten�mede4indiener�van�een�resolutie�over�foltering�en�mishandeling�tijdens�de�

zitting� van� de�Mensenrechtenraad� in� juni�2008,� die� onder� meer� het� mandaat� van� de� speciale� VN4

rapporteur�inzake�foltering�met�drie�jaar�heeft�verlengd56.��

�

In� haar� jaarlijkse� verklaring� ter� gelegenheid� van� de� internationale� dag� voor� steun� aan� slachtoffers�

van�foltering�op�26�juni�2008�benadrukte�de�EU�het�belang�dat�zij�hecht�aan�de�wereldwijde�uitbanning�

van� foltering,� en� aan� de� volledige� rehabilitatie� van� de� slachtoffers� van� foltering� en� veroordeelde� zij�

andermaal� iedere� maatregel� die� het� legaliseren� of� toestaan� van� foltering� en� andere� vormen� van�

mishandeling� beoogt.� De� EU� benadrukte� het� grote� belang� dat� zij� hecht� aan� de� rol� die� de�Verenigde�

Naties�spelen�bij�het�bestrijden�van�foltering�en�het�steunen�van�slachtoffers�en�sprak�nadrukkelijk�haar�

steun�uit�voor�de�speciale�VN4rapporteur�inzake�foltering,�het�OHCHR,�het�VN4comité�tegen�foltering,�

het� Subcomité� ter� voorkoming,� het� Vrijwillig� fonds� voor� slachtoffers� van� marteling� van� de� VN� en�

andere�mechanismen�die�op�dit�gebied�waardevolle�bijdragen�leveren,�zoals�het�Comité�ter�voorkoming�

van� foltering� (CPT)�van�de�Raad�van�Europa57.�Ook�heeft�de�EU�met� tevredenheid�gereageerd�op�de�

ratificatie� dit� jaar� door�Guatemala� van� het� Facultatieve� Protocol� bij� het� Internationale�Verdrag� tegen�

foltering� en�andere�wrede,� onmenselijke�of� onterende�behandeling�of� bestraffing� (OPCAT)� en�de�EU�

heeft�alle�staten�opgeroepen�OPCAT�te�ondertekenen�en�te�ratificeren.��Het�Facultatief�Protocol�is�thans�

ondertekend� door� 61�staten,� terwijl� 35� staten� partij� bij� dit� protocol� zijn,� waaronder� 9�EU4lidstaten,�

terwijl�12�lidstaten�bezig�zijn�met�het�proces�van�ratificatie�van�het�protocol58.�

�

Er�is�een�campagne�gevoerd�om�het�publiek�beter�bekend�te�maken�met�door�de�EG�gefinancierde�acties�

tegen� foltering� en� andere� vormen� van� mishandeling,� met� als� hoogtepunt� de� internationale� dag� in�

juni�2008,�toen�delegaties�van�de�EG�in�meer�dan�70�landen�evenementen�hebben�georganiseerd.��

�

Het� �etwerk� van� parlementaire� commissies� mensenrechten� van� de� Europese� Unie� heeft� op�

25�juni�2008� zijn� eerste� vergadering� gehouden� in� het� Europees� Parlement,� en� heeft� toen� speciale�

aandacht�besteed�aan�de�bestrijding�van�foltering,�in�aanwezigheid�van�Manfred�Novak,�de�speciale�VN4

rapporteur�inzake�foltering59.��

�������������������������������������������������
56
� Zie�Resolutie�8/8�van�de�Mensenrechtenraad�op�http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/.�

57
� Zie�voor�VN4organen�op�dit�gebied�http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/�en�voor�het�CPT�

http://www.cpt.coe.int/.�
58
� http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/9.htm.�

59
� Zie�tevens�punt�3.�Acties�van�het�Europees�Parlement�op�het�gebied�van�de�mensenrechten.�
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Overeenkomstig�de�EU4richtsnoeren�tegen�foltering�heeft�de�EU�ten�aanzien�van�derde�landen�via�

de� politieke� dialoog� en� demarches� steeds� op� actieve� wijze� haar� bezorgdheid� uitgesproken� over�

foltering.� Tijdens� die� contacten,� die,� al� naar� gelang� de� zaak� die� aan� de� orde� is,� vertrouwelijk� of�

openbaar�zijn,��komen�zowel�aspecten�van�foltering�als�individuele�gevallen�uit�de�landen�in�kwestie�

en�ruimere�vraagstukken�aan�de�orde.�Tijdens�de�verslagperiode�heeft�de�EU�haar�beleid�om�in�het�

kader�van�haar�"wereldwijde�actieplan�tegen�foltering"�systematisch�bij�alle�landen�foltering�aan�de�

orde�te�stellen�afgerond�en�de�EU�is�doorgegaan�met�het�aanpakken�van�individuele�gevallen.�Ter�

bevordering� van� de� geïnformeerde� dialoog� heeft� de� EU� haar� systeem� van� regelmatige�

vertrouwelijke� verslaggeving� over� mensenrechten,� daaronder� begrepen� over� foltering,� door� de�

hoofden� van� de�missies� in� derde� landen� voortgezet,� en� de� hoofden� van� de�missies� een� checklist�

gegeven,�zodat�men�over�een�stevige�basis�beschikt�om�het�probleem�in�de�politieke�dialoog�aan�de�

orde�te�stellen.�

�

Evaluatie�van�het�EU=optreden�

�

In� april� 2008�heeft� de�EU�een� inventarisatie�afgerond�van�haar�optreden� tussen� januari� 2005�en�

december�2007�in�het�kader�van�de�EU4richtsnoeren�tegen�foltering.�Deze�evaluatie,�die�openbaar�is�

gemaakt� (zie� http://www.consilium.europa.eu/)� heeft� een� aantal� belangrijke� bevindingen� en�

aanbevelingen�opgeleverd.�Voorbeelden�daarvan�zijn�dat�de�EU�een�doeltreffender�en�geïntegreerde�

benadering�moet�opzetten�ter�voorkoming�van�foltering,�bijvoorbeeld�door�dit�onderwerp�vaker�bij�

derde� landen� aan� de� orde� te� stellen,� door� meer� samen� te� werken� met� de� VN� en� met� regionale�

mechanismen,�door�de�diplomatieke�inspanningen�op�te�voeren�en�te�zorgen�voor�samenhang�tussen�

extern� en� intern� beleid� en� optreden� bij� het� aanpakken� van� het� probleem� van� foltering� (zoals� de�

ratificatie� van� OPCAT� en� de� steun� aan� het� Vrijwillig� Fonds)� van� de� VN.� Ook� heeft� de� EU�

uitvoeringsmaatregelen� aangenomen,� die� sturing� geven� voor� EU4missies� en�Commissiedelegaties�

bij� het� uitvoeren� van� de� EU4richtsnoeren� tegen� foltering� in� derde� landen,� evenals� een� herziene�

(geactualiseerde)� versie� van� de� richtsnoeren.� Na� deze� evaluatie� heeft� de� Raad� in� april� 2008�

conclusies�aangenomen�over�de�evaluatie�van�de�EU4richtsnoeren�tegen�foltering
60
.��

�

�������������������������������������������������
60
� http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/100227.pdf.�
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EG=verordening�over�martelwerktuigen�

De�rol�van�de�handel,�vooral� in�goederen�die�specifiek�voor�foltering�worden�gebruikt,� is� een�

cruciaal� punt� van� zorg� voor� de�EU.�Volgens� de�EU4richtsnoeren� inzake� foltering�moet� de�EU�het�

gebruik�en�de�productie�van�en�de�handel� in�materiaal�dat�specifiek� is�ontworpen�voor� foltering�of�

andere�vormen�van�wrede,�onmenselijke�of�onterende�behandeling,�voorkomen.�De�naleving�van�die�

doelstelling�is�aanzienlijk�dichterbij�gekomen�met�de�inwerkingtreding�op�30�juli�2006�van�de�EG4

verordening�met�betrekking�tot�de�handel�in�bepaalde�goederen�die�gebruikt�zouden�kunnen�worden�

voor�de�doodstraf�of�foltering
61
;�deze�verordening�verbiedt�de�in4�en�uitvoer�van�voorwerpen�die�in�

de�praktijk�uitsluitend�worden�gebruikt�voor�de�voltrekking�van�de�doodstraf�of�voor�foltering�of�een�

andere�wrede,� onmenselijke� of� onterende� behandeling� of� bestraffing.�De� uitvoer� van� goederen� die�

voor�dergelijke�doelen�kunnen�worden�gebruikt�is�eveneens�onderworpen�aan�de�goedkeuring�van�de�

autoriteiten� van� de� lidstaten� van� de� EU.� De� lidstaten� dienen� jaarverslagen� te� publiceren� over�

activiteiten� in�verband�met�de�verordening.�De�EU�hoopt�dat� andere� staten� soortgelijke�wetgeving�

zullen�invoeren.�

De� Commissie� heeft� een� grootschalig� project� gefinancierd� om� de� naleving� van� de� verordening� te�

verifiëren�teneinde�de�productie�van�en�de�handel�in�martelwerktuigen�te�bestrijden.�Tot�nog�toe�zijn�

meer�dan�16000�firma's�of�bedrijven�gevonden�die�in�die�handel�betrokken�zijn.�Verder�is�er�een�lijst�

opgesteld�van�meer�dan�6000�verschillende�martelwerktuigen.�

�

�������������������������������������������������
61
� Verordening�(EG)�nr.�1236/2005�van�de�Raad�van�27�juni�2005�met�betrekking�tot�de�handel�in�

bepaalde�goederen�die�gebruikt�zouden�kunnen�worden�voor�de�doodstraf,�foltering�of�andere�wrede,�

onmenselijke�of�onterende�behandeling�of�bestraffing�(PB�L�200�van�30.7.2005,�blz.�1).�
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De�lidstaten�van�de�EU��internationaal�en�regionaal�gecontroleerd�

�

De� lidstaten� van� de� EU�worden� op� internationaal� vlak� nauwlettend� gecontroleerd� wat� betreft� de�

naleving�van�internationale�en�regionale�instrumenten�op�het�gebied�van�foltering�en�mishandeling:�

�

�� via�mechanismen�voor�individuele�klachten�van�internationale�verdragen,�zoals�het�V�=verdrag�

tegen� foltering,�het� Internationaal�Verdrag� inzake�burgerrechten�en�politieke�rechten� en�

het�Europees�Verdrag�voor�de�rechten�van�de�mens;��

�� toetreding� tot� de� periodieke4rapportage4eisen� krachtens� het�V�=verdrag� tegen� foltering� en�

nader� onderzoek� door� het� V�=comité� tegen� foltering.� Tijdens� de� verslagperiode� heeft� het�

Comité�tegen�foltering�(tijdens�zijn�39�en�40e�zitting)�vier�lidstaten�van�de�Europese�Unie�nader�

onderzocht,�te�weten�Estland,�Letland,�Portugal�en�Zweden.�

�� bezoeken� van� de� speciale�V�=rapporteur� inzake� foltering.� Tijdens� de� verslagperiode,�meer�

bepaald�in�mei�2008,�heeft�de�rapporteur�een�bezoek�gebracht�aan�Denemarken.��

�� bezoeken�van�het�Comité� ter�voorkoming�van� foltering� (CPT)�van�de�Raad�van�Europa.�

Tijdens� de� verslagperiode� zijn� de� volgende� 10� lidstaten� van� de� EU� door� het� CPT� bezocht:�

Cyprus,� Tsjechië,� Denemarken,� Finland,� Letland,� Litouwen,� Malta,� Portugal,� Spanje� en� het�

Verenigd�Koninkrijk.��

�
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Steun�voor�de�preventie�van�foltering�en�rehabilitatieprojecten�

�

De� voorkoming� van� foltering� en� de� rehabilitatie� van� slachtoffers� van� foltering� blijft� een� van� de�

prioriteiten� voor� financiering� in� het� kader� van� het� EIDHR
62
.� Voor� de� periode� 200742010� is� 44�

miljoen� euro� (11� miljoen� per� jaar)� toegekend� voor� steun� aan� projecten� van� het� maatschappelijk�

middenveld�overal�ter�wereld�in�het�kader�van�een�speciale�oproep�van�het�EIDHR�tot�het�indienen�

van� voorstellen� (een� oproep� voor� 200742008�voor� een� totaalbedrag� van� 22�miljoen� euro� verkeert�

momenteel� in�de�definitieve�selectiefase).�Zo�is�het�EIDHR�een�belangrijke�bron�van�financiering�

voor�de�rehabilitatie�van�slachtoffers�van�foltering�en�voor�preventie�van�foltering�wereldwijd.�De�

onderwerpen� die� voor� steun� in� aanmerking� komen,� zijn� gekozen� om�het�EU4beleid� te� versterken�

zoals�bewustmaking�voor�het� facultatieve�protocol�bij�het�Verdrag� tegen� foltering,�opsporing�van�

leveringen�van�foltertechnologie�en�steun�aan�de�rehabilitatie�van�slachtoffers�van�foltering.�Aan�het�

eind�van�de�verslagperiode�steunde�het�EIDHR�activiteiten�voor�de�rehabilitatie�van�slachtoffers�van�

foltering�en�de�preventie�van�foltering�in�respectievelijk�38�en�31�landen�in�de�wereld.��

�
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62
� Zie�de�voorlichtings4�en�communicatiecampagne�over�door�het�EIDHR�gefinancierde�projecten,�

uitgevoerd�door�de�Europese�Commissie�(EuropeAid)�ter�gelegenheid�van�de�internationale�dag�tegen�

foltering�http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/torture4is4unacceptable/index_en.htm.�
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Concrete�acties�van�het�EIDHR:�verlenen�van�steun�aan��GO's�over�de�hele�wereld�in�hun�

strijd�tegen�foltering�

�

Vooruitgang�boeken�in�de�strijd�tegen�het�ongestraft�blijven�van�folteraars�=�Sierra�Leone�

(2003�=�2006)�

Krachtens� een� arrest� van� de� kamer� van� beroep� van� het� Speciaal� Hof� van� Sierra� Leone� zal� voor�

foltering� geen� amnestie� meer� worden� verleend.� Dit� historisch� arrest� vormt� het� resultaat� van� een�

project� dat� gefinancierd� werd� door� het� EIDHR.� Met� dit� besluit� is� voor� de� internationale�

strafrechtpleging�in�de�hele�wereld�ten�aanzien�van�de�straffeloosheid�van�folteraars�een�belangrijk�

precedent�geschapen�.�

Projectcoördinator:�De�Redress�Trust�–�www.redress.org��

�

Zorgen�dat�door�slachtoffers�ingediende�klachten�beter�worden�behandeld�(2003�=�2006)�

Dank� zij� een� project� van� het� EIDHR� kunnen� door� slachtoffers� van� marteling� en� mishandeling�

ingediende� klachten� beter� worden� behandeld.� Het� tastbare� resultaat� van� dit� project� is� een�

verzameling�van�juridische�handleidingen�over�de�praktijk,�de�procedures�en�de�jurisprudentie�van�

de� internationale� mensenrechtensystemen.� Dit� unieke� naslagwerk� en� leermiddel� is� in� een� aantal�

taalversies�beschikbaar�op�het�internet.��

Projectcoördinator:�Organisation�Mondiale�Contre�la�Torture�–�www.omct.org��

�

Het�verlenen�van�steun�bij�de�rehabilitatie�van�slachtoffers�van�foltering�=�Latijns=Amerika�

(2002�=�2004)�

Dit� project,� waarmee� steun� werd� verleend� aan� de� slachtoffers� van� sociaal� en� politiek� geweld� in�

Latijns4Amerika,� heeft� een� belangrijke� bijdrage� geleverd� aan� het� succes� van� het� proces� van�

nationale�verzoening� in� diverse� landen� in�Latijns4Amerika.�De�uitvoering�van�dit� project� van�het�

EIDHR� is� mogelijk� geworden� dank� zij� de� gezamenlijke� inzet� van� een� netwerk� van�

60�campagnevoerende�mensenrechtenorganisaties.�In�het�bijzonder�heeft�het�project�de�slachtoffers�

kunnen�helpen�om�weer�geestelijk�en�lichamelijk�gezond�te�worden�en�de�kwaliteit�van�hun�leven�te�

verbeteren.� Het� project� heeft� ook� geholpen� de� schendingen� van� de� mensenrechten� onder� de�

aandacht�van�het�publiek�te�brengen.�

Projectcoördinator:�Coordinadora�Nacional�de�Derechos�Humanos�–�www.dhperu.org��

�
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4.3.� Rechten�van�het�kind�

�

In� december� 2007�heeft�de�Raad�nieuwe�richtsnoeren�van�de�EU� inzake�de� rechten�van�kinderen�

aangenomen.�Deze�richtsnoeren�hebben�ten�doel�wereldwijd�de�rechten�van�het�kind�te�beschermen,�in�

het�bijzonder�door�de�uitvoering�van�het�Verdrag�van�de�Verenigde�Naties� inzake�de� rechten�van�het�

kind� en� de� twee� facultatieve� protocollen� bij� dit� Verdrag,� over� de� betrokkenheid� van� kinderen� bij�

gewapende�conflicten,�de�verkoop�van�kinderen,�kinderprostitutie�en�kinderporno,�te�stimuleren�en�door�

met�de�rechten�van�het�kind�rekening�te�houden�in�alle�takken�van�het�beleid�en�de�activiteiten�van�de�

EU,� met� inbegrip� van� haar� politieke� dialoog� met� derde� landen.� "Alle� vormen� van� geweld� tegen�

kinderen"� is� uitgeroepen� tot� prioritair� gebied� voor� de� eerste� twee� jaar� van� de� uitvoering� van� de�

richtsnoeren.�In�een�uitvoeringsstrategie�wordt�nader�aangegeven�hoe�de�EU�de�rechten�van�het�kind�

op�bilateraal�en�multilateraal�niveau�zal�bevorderen63�.�

�

Volgens�de�richtsnoeren�beschikt�de�EU�over�een�aantal�instrumenten�waarmee�zij� in�haar�externe�

betrekkingen�de�rechten�van�het�kind�kan�bevorderen.�De�politieke�dialoog�biedt�de�mogelijkheid�om�

de� ratificatie� en� de� daadwerkelijke� uitvoering� van� de� internationale� instrumenten� op� dit� gebied� te�

stimuleren.� Er� kunnen� demarches� worden� uitgevoerd� naar� aanleiding� van� schendingen� van� de�

kinderrechten.�In�het�kader�van�bilaterale�en�multilaterale�samenwerking�moeten�de�rechten�van�het�kind�

eveneens� volledig� in� aanmerking� worden� genomen,� zoals� bij� de� programma's� inzake� humanitaire�

bijstand�of�onderhandelingen�op�het�gebied�van�de�handel.�Tot�slot�moet�een� intensievere�coördinatie�

met� internationale� organisaties� en� met� het� maatschappelijk� middenveld� ertoe� bijdragen� dat� de�

kinderrechten�meer�aandacht�krijgen.�

�

De�richtsnoeren�zijn�onder�het�Duitse�voorzitterschap�opgesteld�en�onder�het�Portugese�voorzitterschap�

aangenomen� (2007),� terwijl� het� Sloveense� voorzitterschap� (januari� 4� juni�2008)� er� vooral� naar� heeft�

gestreefd�de�uitvoering�van�de�Richtsnoeren�op�gang�te�brengen.�De�lidstaten�hebben�derhalve�tien�

prioritaire� landen� uitgekozen� waarvoor� strategieën,� toegespitst� op� de� omstandigheden� ter� plaatse,� tot�

uitvoering�van�de�richtsnoeren�zijn�opgesteld.�De�landen�zijn�gekozen�in�nauwe�samenwerking�met�het�

Innocenticentrum�van�UNICEF�en�met� de�op�dit�gebied� actieve�NGO's.�Deze� strategieën� zullen�voor�

opmerkingen� aan� de�missiehoofden�worden� voorgelegd� en� tijdens� het� Franse� voorzitterschap� zal� een�

begin�worden�gemaakt�met�de�uitvoering�ervan.�

�
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63
� Zie�bijlage�1�bij�de�EU4richtsnoeren�betreffende�de�rechten�van�het�kind.�Alle�richtsnoeren�staan�op�het�

volgende�adres:��

http://consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?lang=nl&id=822&mode=g&name=�
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De�rechten�van�het�kind�maken�integraal�deel�uit�van�de�mensenrechten�die�de�EU�en�de�lidstaten�

moeten�eerbiedigen�op�grond�van�de�internationale�en�Europese�verdragen�en�andere�instrumenten,�

zoals�het�VN4Verdrag�inzake�de�rechten�van�het�kind�(VRK)�en�de�twee�facultatieve�protocollen�bij�

dit�Verdrag,�of�het�Europees�Verdrag�voor�de�rechten�van�de�mens�(EVRM).�De�EU�en�de�lidstaten�

hebben�zich�nadrukkelijk�verbonden�aan�de�millenniumontwikkelingsdoelstellingen�(MDG).�

�

Van� landen�die�kandidaat�zijn�om�tot�de�Europese�Unie� toe� te� treden�(op�dit�moment�Kroatië,�de�

Voormalige� Joegoslavische� Republiek� Macedonië� en� Turkije)� en� mogelijke� kandidaat4lidstaten�

(Albanië,�Bosnië�en�Herzegovina,�Montenegro,�Servië�en�Kosovo
64
)�wordt�onder�meer�verwacht�dat�

zij� de�mensenrechten� eerbiedigen.� �Hiertoe� behoren� de� rechten� van�het� kind,� die� een� integrerend�

onderdeel�vormen�van�de�in�artikel�24�van�het�Handvest�van�de�grondrechten�van�de�EU�bedoelde�

gemeenschappelijke�Europese�waarden
65
.�De�vooruitgang�die�hierbij�door�de�kandidaat4lidstaten�en�

mogelijke�kandidaat4lidstaten�wordt�geboekt,�wordt�ieder�jaar�door�de�Europese�Commissie�in�haar�

verslagen�getoetst.�Voor�2007�wordt�in�deze�verslagen�bijvoorbeeld�verwezen�naar�de�mishandeling�

van� in� instellingen� geplaatste� kinderen� (Kroatië),� kinderarbeid� (Turkije� en� Albanië)� de� trage�

uitvoering� van� het� actieplan� voor� de� bescherming� van� de� rechten� van� het� kind� (Voormalige�

Joegoslavische� Republiek� Macedonië),� huiselijk� geweld� (Servië),� of� het� tekortschieten� van� de�

mechanismen� die� kinderen� moeten� beschermen� tegen� geweld,� kinderarbeid� en� kinderhandel�

(Kosovo),�sociale�bescherming�(Bosnië�en�Herzegovina)�en�het�ontbreken�van�de�capaciteiten�voor�

het�uitvoeren�van�de�wetgeving�inzake�kinderrechten�in�Montenegro.�

�

Op�initiatief�van�het�bureau�van�de�Europese�Commissie�voor�de�uitwisseling�van�informatie�over�

technische�bijstand�(TAIEX�)�is�in�maart�2008�in�Turkije�een�studiebijeenkomst�gehouden�over�de�

rechten�van�het�kind.�Dit�seminar�was�een�succes,�maar�toonde�wel�duidelijk�aan�hoeveel�werk�er�

nog�te�doen�blijft.�

�

De�rechten�van�het�kind�zijn�ook�aan�de�orde�gesteld�tijdens�het�overleg�dat�de�EU�twee�maal�per�

jaar�organiseert�met�de�landen�die�kandidaat�zijn�voor�toetreding.�Dit�vormt�voor�beide�partijen�een�

gelegenheid�om�hun�standpunten�op�één�lijn�te�brengen�ten�einde�hun�samenwerking�op�dit�gebied�

binnen�de�Verenigde�Naties�te�versterken.�

�

�������������������������������������������������
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� Als�gedefinieerd�bij�Resolutie�1244�van�de�VN4Veiligheidsraad.�
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� PB�C�303�van�14.12.2007,�blz.�1.�
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De�Europese�Unie�streeft�ernaar�de�rechten�van�het�kind�te�bevorderen�in�het�kader�van�het�GBVB,�

en�in�het�bijzonder�bij�de�Verenigde�Naties�en�in�haar�betrekkingen�met�derde�landen.�Tijdens�de�

62e�zitting�van�de�Algemene�Vergadering�van�de�V�� is� in�de� resolutie�over�de� rechten�van�het�

kind�die�de�Europese�Unie�in�samenwerking�met�de�groep�van�Latijns4Amerikaanse�en�Caraïbische�

landen�(GRULAC)�had�ingediend,�het�mandaat�vastgesteld�van�de�speciale�vertegenwoordiger�van�

de�Secretaris4Generaal�van�de�VN�inzake�geweld�tegen�kinderen,�die�tot�taak�heeft�het�voorkomen�

en�beëindigen�van�alle�vormen�van�geweld� tegen�kinderen� te�bevorderen.�Hiertoe�zal�de� speciale�

vertegenwoordiger�met�de�organen,�mechanismen,�fondsen�en�programma's�van�de�VN,�de�civiele�

maatschappij,�de�particuliere�sector�en�de�lidstaten�samenwerken,�en�jaarlijks�verslag�uitbrengen�aan�

de�Algemene�Vergadering,�de�Mensenrechtenraad�en�de�Economische�en�Sociale�Raad�van�de�VN.�

Aan�het� eind�van�de�verslagperiode�was�de�VN�bezig�met�praktische�vraagstukken� (het�opstellen�

van�het�mandaat)�in�verband�met�de�benoeming�van�de�speciale�vertegenwoordiger�van�de�SGVN.�

�

Naar�aanleiding�van�de�mededeling�van�de�Commissie�"Een�bijzondere�plaats�voor�kinderen�in�het�

externe� optreden� van� de�EU"� van� februari� 2008�heeft� de�Raad� in�mei� conclusies� goedgekeurd�

over�de�bevordering�en�de�bescherming�van�de�rechten�van�het�kind� in�het�extern�optreden�

van�de�Europese�Unie�=�de�ontwikkelings=�en�de�humanitaire�dimensie.�In�deze�conclusies�wordt�

de� EU� opgeroepen� ten� aanzien� van� de� rechten� van� het� kind� een� alomvattende� en� geïntegreerde�

aanpak� te� volgen,� met� gebruikmaking� van� alle� instrumenten� die� haar� ten� dienste� staan,� zoals�

politieke� dialoog,� onderhandelingen� op� handelsgebied,� ontwikkelingssamenwerking,� humanitaire�

bijstand� en� actie� in�multilaterale� fora.� Bijzondere� nadruk�wordt� gelegd� op� de� bestrijding� van� de�

ernstigste� vormen� van� kinderarbeid,� onder� meer� via� handelsinstrumenten.� De� Raad� heeft� de�

Commissie�opgeroepen�te�onderzoeken�welk�effect�positieve�stimuleringsmaatregelen�hebben�op�de�

verkoop�van�producten�die�zijn�vervaardigd�zonder�kinderarbeid,�en�na�te�gaan�of�het�mogelijk�is�

aanvullende� maatregelen� te� nemen,� met� inbegrip� van� handelsgerelateerde� maatregelen,� tegen�

producten� die� zijn� vervaardigd� met� gebruikmaking� van� de� ergste� vormen� van� kinderarbeid,� in�

overeenstemming�met�de�WHO4verplichtingen,�en�hierover�aan�de�Raad�verslag�uit�te�brengen.�

�

Bij� de� humanitaire� hulp� zal� de� EU� bijzondere� aandacht� schenken� aan� kinderen� die� door� een�

gewapend�conflict�getroffen�zijn,�vooral�aan�kinderen�die�het�slachtoffer�zijn�van�rekrutering�door�

strijdkrachten�of�gewapende�groepen�of�van�seksueel�geweld,�of�die�zijn�blootgesteld�aan�HIV/Aids.�

�
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In� het� kader� van� het� thematische� programma� "Investeren
 in
 mensen"� heeft� de� Commissie� begin�

2008� een� oproep� doen� uitgaan� om� op� het� gebied� van� kinderen� die� het� slachtoffer� zijn� van�

gewapende� conflicten� en� kinderhandel� voorstellen� in� te� dienen� voor� projecten� door� niet4

gouvernementele� organisaties.� Deze� oproep� heeft� ten� doel� activiteiten� en� goede� praktijken� te�

ondersteunen�waarmee� beoogd�wordt� het� aantal� door� gewapende� groepen� gerekruteerde� kinderen�

terug�te�dringen,�en�de�civiele�samenleving�beter�in�staat�te�stellen�om�beleidsmaatregelen�tegen�het�

misbruik� van� kinderen� in� gewapende� conflicten� te� bepleiten,� en� tevens� activiteiten� en� goede�

praktijken�om�de�kinderhandel�tegen�te�gaan,�te�ondersteunen.�

�

Om�de� toezeggingen� in�haar�mededeling�"*aar
een
EU�strategie
voor
de
rechten
van
het
kind"
66
�

gestand�te�doen,�heeft�de�Commissie�eind�2007�met�UNICEF��een�overeenkomst�ondertekend;�deze�

behelst� opleidingsactiviteiten� alsmede� een� aantal� praktische� instrumenten� (richtsnoeren,�

afvinklijsten,� enzovoorts)� die� kunnen� worden� gebruikt� door� de� EU,� door� andere� internationale�

organisaties,� door� donor4� en� partnerregeringen,� alsmede� door� andere� instellingen� die� bij� de�

bescherming�en�de�bevordering�van�de�rechten�van�het�kind�betrokken�zijn.�

�

4.4.� Kinderen�en�gewapende�conflicten�

�

In� 2003� heeft� de� Europese� Unie� de� Richtsnoeren� over� kinderen� en� gewapende� conflicten�

goedgekeurd,�die�in�2005�zijn�aangevuld�met�een�actieplan.�In�2008�zijn�deze�richtsnoeren�opnieuw�

bezien�en�dat�heeft�ertoe�geleid�dat�er�op�16�juni�2008�een�nieuwe�versie� is�aangenomen.�De� lijst�

van�de�landen�voor�een�prioritair�optreden�door�de�EU�is�uitgebreid�met�zes�nieuwe�situaties�die�tot�

bezorgdheid�aanleiding�geven:� Israël,�de�bezette�Palestijnse�gebieden,�Haïti,�Libanon,�Tsjaad�en�

Irak.��

�

Ter� stimulering�van�de�uitvoering�van�deze� richtsnoeren�heeft� de�EU�de�ambassadeurs� verzocht�

individuele� strategieën� met� betrekking� tot� de� 13� prioritaire� landen� op� te� stellen,� informatie� te�

verstrekken�over�de�zes� in�de�richtsnoeren�aangegeven� thematische�punten�(rekrutering,�doden�en�

verminken�van�kinderen,�aanvallen�op�scholen�en�ziekenhuizen,�het�blokkeren�van�de�toegang�voor�

humanitaire� hulp,� seksueel� en� gendergerelateerd� geweld,� alsmede� verkrachting� en� misbruik),� en�

maatregelen� voor� te� stellen� om� de� richtsnoeren� in� de� zes� nieuwe� situaties� die� tot� bezorgdheid�

aanleiding�geven,�uit�te�voeren.��

�������������������������������������������������
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� COM(2006)�367�definitief�
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De�EU�heeft�in�juni�2008�een�afvinklijst�opgesteld�die�ten�doel�heeft�binnen�haar�operaties�in�het�kader�van�

het� EVDB� rekening� te� houden�met� de� bescherming� van� kinderen� die� door� gewapende� conflicten�worden�

getroffen.�Volgens�deze�lijst�moet�er�bij�iedere�EVDB4operatie�een�mensenrechtendeskundige�aanwezig�zijn,�

het� bijzonder� voor� problemen� in� verband�met� kinderen� die� door� gewapende� conflicten�worden� getroffen.�

Zoals�in�de�conclusies�van�de�Raad�van�mei�2008
67
�wordt�benadrukt,�dient�op�dit�aspect�in�alle�missies�in�het�

kader�van�het�EVDB�te�worden�toegezien,�met�een�regelmatige�rapportage.��

�

Het�Sloveense�voorzitterschap�heeft�in�april�2008�een�conferentie�georganiseerd�over�het�creëren�van�meer�

impact�op�het�terrein�4�de�samenwerking�tussen�de�EU�en�NGO's�op�het�thematische�gebied�van�kinderen�die�

door� gewapende� conflicten� worden� getroffen� ("Increasing� the� Impact� on� the� Ground� –� NGO� and� EU�

Collaboration� in� the�Thematic�Area�of�Children�Affected�by�Armed�Conflict").�Deze� conferentie�bood�de�

mogelijkheid�om�met�belanghebbende�NGO's�inhoudelijk�van�gedachten�te�wisselen�over�de�uitvoering�van�

de� richtsnoeren�van�de�EU�over�kinderen�en�gewapende�conflicten�en�de�"Controlelijst
 voor
de
opneming


van
de
bescherming
van
door
gewapende
conflicten
getroffen
kinderen
in
EVDB�operaties"��te�herzien.��

�

Het�Sloveense�voorzitterschap�heeft�de�studie�"Versterking
van
de
EU�reactie
op
door
gewapende
conflicten


getroffen
kinderen"�laten�uitvoeren�om�de�rechten�van�door�gewapende�conflicten�getroffen�kinderen�beter�te�

integreren� in� het� ontwikkelingsbeleid� en� de� ontwikkelingsprogrammering� van� de� EU� en� het�

ontwikkelingsbeleid�van�de�EU�op�dit�gebied�te�versterken.�

�

Op�19�juni�2008�heeft�de�Europese�Raad�conclusies�goedgekeurd�betreffende�de�rechten�van�het�kind,�en�in�

het�bijzonder�betreffende�kinderen�en�gewapende�conflicten.�De�Raad�roept�de�Commissie�en�de�lidstaten�op�

te�blijven�zorgen�voor�samenhang,�complementariteit�en�coördinatie�van�het�beleid�en�de�programma's�inzake�

mensenrechten,�veiligheid�en�ontwikkeling,�teneinde�de�gevolgen�op�de�korte,�middellange�en�lange�termijn�

van� gewapende� conflicten� voor� kinderen� op� effectieve,� duurzame� en� alomvattende� wijze� te� kunnen�

aanpakken.��

�

Tenslotte� heeft� de� EU� gewerkt� aan� een� nauwere� samenwerking� met� de� Verenigde� �aties,� en� in� het�

bijzonder� met� de� speciale� vertegenwoordiger� van� de� Secretaris4Generaal� van� de� VN� voor� kinderen� en�

gewapende�conflicten,�mevrouw�Coomaraswamy,�en�met�de�werkgroep�van�de�VN4Veiligheidsraad�inzake�

kinderen�en�gewapende�conflicten.�Zo�is�mevrouw�Coomaraswamy�in�april�2008�uitgenodigd�om�het�PVC�

en�COHOM�nadere�informatie�te�verstrekken�over�haar�werkzaamheden�en�over�mogelijke�samenwerking�op�

dit�gebied�tussen�de�Verenigde�Naties�en�de�EU.��

�

�������������������������������������������������
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� Conclusies�van�de�Raad�over�de�bevordering�en�de�bescherming�van�de�rechten�van�het�kind�in�het�

extern�optreden�van�de�Europese�Unie�4�de�ontwikkelings4�en�de�humanitaire�dimensie.�
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Na�de� conferentie�van�Parijs�van� februari�2007�"Free�Children� from�War",�waar�de�deelnemende�

staten� hebben� toegezegd� dat� zij� het� verschijnsel� van� de� kindsoldaten� zullen� bestrijden,� is� er� op�

16�januari�2008�een�vervolgforum�gehouden,�dat� ten�doel�had�te�helpen�bij�de�financiering�van�de�

programma's� en� de� specifieke� projecten� voor� de� rehabilitatie� van� kinderen� die� ooit� soldaat� zijn�

geweest,�zulks�door�de�voornaamste�donoren,�de�NGO's�en�de�getroffen�landen�bijeen�te�brengen.�

Het�forum�zal�twee�maal�per�jaar�te�New�York�bijeenkomen�onder�gezamenlijk�voorzitterschap�van�

Frankrijk,� Unicef� en� het� bureau� van� de� speciale� VN4vertegenwoordiger� voor� kinderen� en�

gewapende�conflicten.�

�

4.5.� Verdedigers�van�de�mensenrechten�

�

De� Europese� Unie� is� van� oordeel� dat� een� actief� maatschappelijk� middenveld� en� vastberaden�

verdedigers� van� de� mensenrechten� voor� een� wereldwijze� verdediging� en� bevordering� van� de�

mensenrechten� essentieel� zijn.� Om� zijn� steun� voor� mensenrechtenverdedigers� wereldwijd�

zichtbaarder� te� maken� en� het� EU4optreden� ter� ondersteuning� van� mensenrechtenactivisten� te�

versterken,� heeft� de� Raad� in� juni� 2004� de� EU4richtsnoeren� over� mensenrechtenverdedigers�

aangenomen,�waarin�beschreven�staat�hoe�de�Unie�praktisch�kan�ondersteunen�en�helpen.�Na�een�

eerste� toetsing�van�de�uitvoering�van�de�richtsnoeren�in�2007�is� in�2008�een�informele�werkgroep�

inzake�verdedigers�van�de�mensenrechten�ingesteld.�De�groep�heeft�de�stand�van�de�uitvoering�van�

de� lokale� strategieën� tussentijds� geëvalueerd,� en� een� eerste� groep� van� 26� landen� aangewezen� ten�

aanzien�waarvan�de�bestaande�tekortkomingen�en�beste�praktijken�zullen�worden�geïnventariseerd�

opdat� hieruit� de� nodige� lering� kan� worden� getrokken� Naar� aanleiding� daarvan� is� een� aantal�

conclusies� en� aanbevelingen� goedgekeurd.� In� het� bijzonder�wordt� het� in� de� conclusies� van� groot�

belang�geacht�dat�de�verdedigers�van�de�mensenrechten�zelf�in�sterkere�mate�bij�de�uitvoering�van�

de� richtsnoeren� worden� betrokken� en� wordt� aanbevolen� in� derde� landen� in� EU4verband�

mensenrechtengroepen�op�te�zetten;�voorts�zou�er�meer�moeten�worden�gedaan�om�de�richtsnoeren�

op�plaatselijk�niveau�beter�bekend�te�maken�en�wordt�ervoor�gepleit�de�vrijheid�van�de�media�op�de�

agenda�van�de�mensenrechtendialoog�met�derde�landen�te�plaatsen.��Er�is�besloten�de�bevindingen�

mede� te� delen� aan� plaatselijke� voorzitterschappen.�De� lidstaten� zijn� aangespoord� de� bevindingen�

aan� hun� ambassades� te� doen� toekomen� en� de� resultaten� te� bespreken� met� maatschappelijke�

organisaties�en�mensenrechtenverdedigers,�hetgeen�de��dialoog�tussen�de�missies�van�de�EU�en�de�

plaatselijke�verdedigers�van�de�mensenrechten�zal���versterken.�

�
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Het� steunen� van� verdedigers� van� de� mensenrechten� is� reeds� lang� een� vast� onderdeel� van� het� externe�

mensenrechtenbeleid� van� de� Europese� Unie� en� is� een� essentieel� onderdeel� van� de� bescherming� van� de�

vrijheid�van�meningsuiting.�Deze�steun�komt� tot�uiting� in�de� richtsnoeren�over�mensenrechtenverdedigers,�

waarin� de� EU� het� belang� erkent� van� zorgen� voor� de� veiligheid� van� mensenrechtenverdedigers� en� de�

bescherming� van� hun� rechten.� De� richtsnoeren� voorzien� ook� in� stappen� van� de� Unie� ten� bate� van�

mensenrechtenverdedigers�die�gevaar� lopen�en� stelt� praktische�middelen�voor�om�hen� te� steunen�en�bij� te�

staan.�Tijdens�de�eerste�helft�van�2008�heeft�de�Groep�mensenrechten�van�de�Raad�(COHOM)�besproken�in�

hoeverre�aan�verdedigers�van�de�mensenrechten�die�in�direct�gevaar�verkeren�of�die�een�adempauze�nodig�

hebben,� visa� kunnen� worden� afgegeven� voor� een� tijdelijk� verblijf,� zulks� ten� einde� ten� vervolge� op� het�

initiatief�van�het�Duitse�voorzitterschap�van�2007�een�volgende�stap�te�zetten�en�de�mogelijkheden�na�te�gaan�

om�het�uitreiken�van�visa�aan�verdedigers�van�de�mensenrechten�uit�te�breiden�en/of�te�verbeteren.��

�

In� het� vervolg� op� de� Campagne� vrouwelijke� mensenrechtenverdedigers� van� 2006� blijft� de� EU� aandacht�

schenken�aan�de� situatie� van� vrouwelijke�mensenrechtenverdedigers.� �Het�blijft� een� punt� dat� bijvoorbeeld�

met�sommige�NGO's�en�door�hoofden�van�EU4missies�in�bepaalde�landen�wordt�aangepakt.�

�

Op�1� januari�2008�is�het�nieuwe�Europese� instrument�voor�democratie�en�mensenrechten�(EIDHR)� in�

werking�getreden.�Het�is�zowel�een�financieel�als�een�politiek�instrument�dat�in�derde�landen�moet�bijdragen�

tot� de�ontwikkeling� en�de�versterking� van�de�democratie� en�de� rechtsstaat� en� tot� de� eerbiediging�van�alle�

mensenrechten�en�fundamentele�vrijheden.�Een�van�de�doelstellingen� is�samenwerking�met�de�organisaties�

van�het�maatschappelijke�middenveld�en�internationale�organisaties�over�de�gehele�wereld.�Hiertoe�voorziet�

het�instrument�NGO's�rechtstreeks�van�middelen�zonder�dat�de�regering�van�het�gastland�vooraf�toestemming�

behoeft�te�geven.�Het�nieuwe�EIDHR�is�sterk�gericht�op�steun�aan�en�solidariteit�met�de�verdedigers�van�de�

mensenrechten.�Er� is� een�eerste�oproep�uitgegaan� tot� het�doen�van�voorstellen�voor�het�ondersteunen�van�

acties� inzake� de� mensenrechten� en� de� democratie� op� terreinen� die� onder� de� richtsnoeren� over�

mensenrechtenverdedigers�vallen.�De�financiering�kan�van�start�gaan� in�het�najaar�van�2008�na�het�sluiten�

van�overeenkomsten�met�de�geselecteerde�NGO's.�

�

Het� jaarlijkse�mensenrechtenforum�van�de�EU� dat�mensenrechtenverdedigers� sedert� 1999� een� platform�

biedt�voor�een�debat�met�vertegenwoordigers�van�de�EU,�is�op�6�en�7�december�te�Lissabon�gehouden.�Het�

was� gewijd� aan� economische,� sociale� en� culturele� rechten� en� met� name� het� facultatief� protocol� bij� het�

Internationaal� Verdrag� inzake� economische,� sociale� en� culturele� rechten,� voor� het� instellen� van� een�

klachtenmechanisme�in�het�Verdrag.��

�
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4.6.� Vrouwenrechten�en�gendergelijkheid�

�

De�EU�draagt�de�bevordering�van�gendergelijkheid�reeds�lange�tijd�hoog�in�haar�vaandel�en�zij�stelt�

zich�op�het�internationale�podium�in�dit�verband�actief�op.��

�

EU�en�V��

�

De� van� 25�februari� tot� 7�maart�2008� gehouden� 52e� vergadering� van� de� Commissie� inzake� de�

Positie�van�de�Vrouw�had�als�centraal�thema�"financiële�steun�voor�de�gelijkheid�tussen�de�seksen�

en�vrouwenempowerment"�("Financing�for�gender�equality�and�the�empowerment�of�women").�De�

EU�heeft� in�dit�forum�een�belangrijke�rol�gespeeld�bij�het�uitdragen�van�het�Actieprogramma�van�

Peking,� en� meer� in� het� bijzonder� bij� het� opstellen� van� de� conclusies,� die� na� moeilijke�

onderhandelingen�bij�consensus�konden�worden�aangenomen.�Veel�voor�de�EU�belangrijke�ideeën�

zijn�is�in�de�tekst�opgenomen,�hoewel�het�niet�eenvoudig�bleek�een�evenwicht�te�vinden�tussen�de�

roep� om�meer� internationale� hulp� enerzijds� en� specifieke� verplichtingen� voor� landen� om� in� hun�

ontwikkelingsstrategieën�een�duidelijk�genderperspectief�te�verdisconteren�anderzijds.�In�de�marge�

heeft�de�EU�een�evenement�georganiseerd�over�Europees4Mediterraan�partnerschap�en�het�proces�

van�Istanbul:�financiële�steun�voor�gelijkheid�tussen�de�seksen�en�vrouwenempowerment�(�Tijdens�

dit�evenement�stonden�ervaringen�en�uitdagingen�bij�de�uitvoering�van�het�actiekader�van�Istanbul�

centraal.�

�

De�EU�heeft�er�verder�voor�geijverd�de�capaciteit�van�de�VN�voor�de�bevordering�van�gelijkheid�

tussen�de�seksen�en�vrouwenempowerment�te�versterken�en�van�gendergelijkheid�een�onderdeel�te�

maken�van�het�VN4bouwwerk.�Zij�heeft�aangedrongen�op�uitbreiding��van�de�middelen�die�de�VN�

voor� haar� genderbeleid� ter� beschikking� staan� en� op� versterking� van� het� desbetreffende� VN4

coördinatiemechanisme,� namelijk� door� hiervoor� een� hoge� ambtenaar� op� het� niveau� van� onder4

secretaris4generaal�te�benoemen.�

�
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Vrouwen,�vrede�en�veiligheid�

�

Benita�Ferrero4Waldner,�Commissielid�voor�Buitenlandse�Betrekkingen�en�Nabuurschapsbeleid�heeft� op�6�

maart� 2008� te� Brussel� een� internationale� conferentie� op� hoog� niveau� voor� vrouwelijke� politieke� leiders�

georganiseerd� onder� de� titel� "Vrouwen
werken
 aan
 stabiliteit
 in
 een
 onveilige
 wereld:
 een
 internationale


conferentie
 voor
 vrouwelijke
 politieke
 leiders".�Deze� conferentie,� die� door�meer� dan� vijftig� internationale�

vrouwelijke�leiders�werd�bijgewoond,�had�een�drieledig�doel:�zoeken�naar�manieren�om�iets�te�doen�aan�de�

gevolgen,�voor�vrouwen,�van�de�nieuwe�bedreigingen�voor�de�veiligheid,�met�name�van�klimaatverandering,�

milieu4aantasting,� internationale� criminaliteit,� godsdienstig� fundamentalisme� en� terrorisme;� nagaan� door�

welke� concrete� stappen� de� vrouw� op� plaatselijk� niveau� haar� bijdrage� tot� de� menselijke� veiligheid� kan�

vergroten� en� hoe� die� bijdrage� kan� worden� opgeschaald� naar� het� regionale,� nationale� en� internationale�

niveau;.� en� uit� te� maken� hoe� de� bijdrage� die� vrouwen� kunnen� leveren� inzake� conflictpreventie� en� het�

oplossen�van�crisissituaties�beter�kan�worden�benut.�Bijzondere�aandacht�kreeg�de�vraag�hoe�de�uitvoering�

van�Resolutie�1325�van�de�VN4Veiligheidsraad�over�vrouwen,�vrede�en�veiligheid��nieuw�elan�kan�krijgen.�

�

Laten
wij
niet
vergeten
welke
verantwoordelijkheid
op
ons
rust:
een
stem
 te
geven
aan
hen
die
 er
anders


geen
zouden
hebben,
kracht
te
geven
aan
hen
die
anders
krachteloos
zouden
zijn,
en
bescherming
te
verlenen


aan
hen
die
anders
onbeschermd
zouden
zijn
("Let
us
not
 forget
 the
burden
of
responsibility
we
hold
–
 to


give
 voice
 to
 those
 who
 would
 otherwise
 be
 voiceless,
 to
 give
 power
 to
 those
 who
 would
 otherwise
 be


powerless,
and
to
protect
those
who
would
otherwise
be
without
protection.").



�

Benita�Ferrero4Waldner,�Commissielid�voor�Buitenlandse�Betrekkingen�en�Europees�Nabuurschapsbeleid�op�

�

6�maart�2008,�ter�gelegenheid�van�de�internationale�conferentie�voor�vrouwelijke�politieke�leiders:�vrouwen�

werken�aan�stabiliteit�in�een�onveilige�wereld�("Women:�stabilising�an�insecure�world").�

�

�

Vrouwen,� vrede� en� veiligheid� is� eveneens� een� onderdeel� van� het� Initiatief� voor� vredesopbouw� (IfP)�

(Initiative�for�Peacebuilding),�dat�door�het�EIDHR�wordt�gefinancierd�en�waarin�de�deskundigheid�van�tien�

in�conflictpreventie�en� 4oplossing�gespecialiseerde�niet4gouvernementele�organisaties�
68
� � is�gebundeld.�Het�

aan� genderaspecten� gewijde� onderdeel� van� het� Initiatief� voor� vredesopbouw,� dat� in� april� 2008� voor� een�

periode� van� 18� maanden� met� zijn� activiteiten� is� begonnen,� zal� beleidsmakers� begeleiden� bij� de�

praktijkuitvoering�van�Resolutie�1325�van�de�VN4Veiligheidraad�door�het�genereren�en�delen�van�empirisch�

onderbouwde�beleidsaanbevelingen�en�4lessen�over�de�wijze�waarop�de�Europese�Unie�en�haar�lidstaten�de�

prioriteiten� van� vrouwen� inzake� de� totstandbrenging� van� vrede� op� een� meer� doeltreffende� wijze� kunnen�

ondersteunen.��

�

�������������������������������������������������
68
� Adelphi�Research;�Crisis�Management�Initiative�(CMI);�European�Peacebuilding�Liaison�Office�

(EPLO);�Fundación�para�las�Relaciones�Internacionales�y�el�Diálogo�Exterior�(FRIDE);�Hellenic�

Foundation�for�European�and�Foreign�Policy�(ELIAMEP);�International�Alert�(IA);�International�

Center�for�Transitional�Justice�(ICTJ);�Nederlands�Instituut�voor�Internationale�Betrekkingen�

Clingendael�(Instituut�Clingendael);�Partners�for�Democratic�Change�International�(PDCI);�Saferworld�

(SW).�
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Als� uitvloeisel� van� de� lopende�werkzaamheden� van� de� EU� om� inhoudelijk� vooruitgang� te� boeken� inzake�

genderproblematiek�en�de�mensenrechten�in�het�kader�van�haar�veiligheids4�en�defensiebeleid,�heeft�de�Raad�

in� mei� 2008� het� eerste�Handboek� over� de� integratie� van�mensenrechten� en� gender� in� het� Europese�

Veiligheids=� en� Defensiebeleid� (EVDB)� het� licht� doen� zien.� Dit� handboek� is� bestemd� voor� eenieder� die�

meewerkt� aan� crisisbeheersingsactiviteiten� van� de� EU,� respectievelijk� deze� activiteiten� plant,� inoefent,�

uitvoert,�en�evalueert�dan�wel�erover�rapporteert.�

�

Het�waarnemen�door�de�EU�van�verkiezingen�is�eveneens�een�belangrijk�instrument�ter�versterking�van�de�

rol� van,� en� de� participatie� door� vrouwen� in� samenlevingen� die� door� een� conflict� getroffen� zijn� of� waar�

conflicten�dreigen.�In�één�verkiezingsobservatiemissie�was�een�genderdeskundige�opgenomen�(in�Jemen).�In�

andere� missies� maakte� genderproblematiek� deel� uit� van� de� taakomschrijving� van� de�

mensenrechtendeskundigen.� Het� nieuwe� Handboek� voor� EU4verkiezingswaarneming,� dat� in� april� 2008� is�

uitgekomen,�omvat�een�afzonderlijk�deel�over�genderproblemen.�

�

Gendergelijkheid�en�empowerment�van�vrouwen�in�de�ontwikkelingssamenwerking�

�

Nadat�in�maart�2007�de�Commissiemededeling,�en�in�mei�2007�de�Raadsconclusies�over�Gendergelijkheid�en�

empowerment� van� vrouwen� in� de� ontwikkelingssamenwerking� waren� goedgekeurd,� hebben� de� Europese�

Commissie� en� de� lidstaten� van� de�EU� verder� nauw� samengewerkt�met� betrekking� tot� de� follow4up� en� de�

uitvoering�van�dit�nieuwe�beleidskader.�Respectievelijk�in�oktober�2007�en�in�juni�2008�hebben�deskundigen�

uit�de�lidstaten�op�het�gebied�van�genderproblematiek�te�Brussel�twee�vergaderingen�gehouden,�tijdens�welke�

de� Commissie� en� de� lidstaten� zich� gebogen� hebben� over� de� contouren� van� een� in� de� naaste� toekomst� te�

realiseren��actieplan�van�de�EU�ter�bevordering�van�gendergelijkheid�en�empowerment�van�vrouwen�in�

de� externe� betrekkingen.
69
� � � Tevens� werden� er� drie� werkgroepen� onder� voorzitterschap� van� een�

Commissievertegenwoordiger� opgericht,� namelijk� inzake� de� politieke� dialoog� over� gendergerelateerde�

vraagstukken,�inzake�genderaspecten�in�de�nieuwe�voorwaarden�voor�hulpverlening,�en�inzake�institutionele�

capaciteitsopbouw.�De�bevindingen�van�deze�werkgroepen�zullen�in�het�actieplan�worden�verdisconteerd.�

�

Voor� een� betere� koppeling� van� veiligheid,� mensenrechten� en� ontwikkeling� heeft� het� Sloveense�

voorzitterschap� een� studie� laten� uitvoeren� met� als� titel� "Een
 krachtiger
 respons
 van
 de
 EU
 op
 de


problematiek
 van
 vrouwen
 en
 gewapende
 conflicten",�waarin� een� reeks� aanbevelingen�wordt� gedaan� over�

hoe�de�EU�doeltreffender�kan�omgaan�met�vraagstukken�betreffende�vrouwen�en�gewapende�conflicten.�

�

�������������������������������������������������
69
� Dit�actieplan�zal�een�onderdeel�vormen�van�een�ruimere�mededeling�van�de�Commissie�over�hoe�in�de�

externe�betrekkingen�beter�rekening�kan�worden�gehouden�met�transversale�vraagstukken.�
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Actiekader�van�Istanbul�

�

Voor� het� eerst� sinds� de� oprichting� van� het� Europees4mediterraan� partnerschap� hebben� de� Europees4

mediterrane�partners�een�speciale�ministeriële�conferentie�gehouden�over�gendergelijkheid�("de�versterking�

van�de�rol�van�vrouwen�in�de�samenleving"),�die�op�14�en�15�november�2006�te�Istanbul�heeft�plaatsgehad,�

en�hebben�zij�overeenstemming�bereikt�over�een�actiekader�voor�de�komende�vijf�jaar�voor�het�bevorderen�

van� de� rechten� van� vrouwen� en� gendergelijkheid� in� de� civiele,� politieke,� sociale,� economische� en�

culturele�sfeer.�De�uitvoering�van�het�actiekader�van�Istanbul�wordt�jaarlijks�bekeken.�Tot�dusver�hebben�er�

te�Brussel�twee�follow4upvergaderingen�plaatsgevonden�(op�22�oktober�2007�en�op�12�juni�2008),�waaraan�

door�vertegenwoordigers�van�alle�Europees4mediterrane�partnerlanden�is�deelgenomen.�

�

Een� door� het� Europees� nabuurschaps4� en� partnerschapsinstrument� gefinancierd� regionaal� programma� ter�

bevordering� van� de� gelijkheid� tussen� man� en� vrouw� in� het� Europees4mediterrane� gebied� ("Enhancing�

Equality�between�men�and�women�in�the�Euromed�region"),�waarvoor�5�miljoen�euro�is�uitgetrokken,�is� in�

mei�2008�met�zijn�werkzaamheden�begonnen�en�zal�bijdragen�tot�de�effectieve�uitvoering�van�de�ministeriële�

conclusies�van�Istanbul.�

�

Thematische�programma's�en�het�Europees�instrument�voor�de�bevordering�van�de�democratie�en�de�

mensenrechten�(EIDHR)�

�

Het� thematische� programma� Investeren� in� mensen� (Investing� in� People)� voorziet� in� een� afzonderlijk�

bedrag�van�57�miljoen�euro�voor�de�financiering�van�EG4acties�ter�bevordering�van�de�gendergelijkheid�en�

de�ondersteuning�van�vrouwen�in�hun�streven�naar�meer�zelfbeschikking�(empowerment).�In�het�kader�van�

dit�programma�heeft�de�Commissie�een�oproep�tot�het�indienen�van�voorstellen���ten�belope�van�6,8�miljoen�

euro�gedaan�om�vrouwenorganisaties�in�de�Europees4mediterrane�partnerlanden�te�ondersteunen�in�hun�strijd�

voor� wetswijzigingen� ter� bevordering� van� de� gelijkheid� van� man� en� vrouw� en� bij� de� daadwerkelijke�

uitvoering�van�de�recente�hervormingen�op�dit�terrein.�

�

Het�EIDHR�bevordert�de�gelijke�deelneming�van�mannen�en�vrouwen�in�het�kader�van�zijn�doelstelling�2�

"versterking� van� de� rol� van� het� maatschappelijk� middenveld� bij� het� bevorderen� van� mensenrechten� en�

democratische� hervormingen,� het� ondersteunen� van� conflictpreventie� en� het� consolideren� van� politieke�

participatie� en� vertegenwoordiging".� In� juli� 2008� heeft� de� Commissie� een� oproep� voor� het� doen� van�

voorstellen�gepubliceerd�met�het�oog�op�de�selectie�van�regionale�en�transnationale�projecten�die�uit�hoofde�

van� deze� doelstelling� gefinancierd� kunnen� worden.� Bijzondere� nadruk� is� daarbij� gelegd� op� het� onder� de�

aandacht�brengen�van�Resolutie�1325�van�de�VN4Veiligheidsraad.�

�
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Het�Partnerschap�EG=V��voor�ontwikkeling,�vrede�en�veiligheid�

�

In�april�2007�is�de�Europese�Commissie�een�driejarig�partnerschap�met�UNIFEM�(Partnerschap�van�

de� EG� en� de� VN� inzake� gendergelijkheid� voor� ontwikkeling� en� vrede,� EC/UN� Partnership� on�

Gender� Equality� for� Development� and� Peace)� aangegaan� met� het� oog� op� de� opbouw� van� de�

capaciteit� van� de� partnerlanden� en� een� strengere� verantwoordingsplicht� op� het� gebied� van�

gendergelijkheid.� Tijdens� de� door� het� onderhavige� verslag� bestreken� periode� is� het� project,� ter�

voorbereiding� op� de� conferentie� in� Accra� van� september� 2008� over� de� doeltreffendheid� van� de�

steun,�vooral�gericht�geweest�op�overleg�met�de�betrokken�landen�en�oriënterend�onderzoek�in�de�

twaalf�prioritaire�landen
70
.�

�

De�Europese�Unie�steunt�een�nieuw�gendergelijkheidsproject�in�de�Republiek�Kyrgyzstan�

In� Kyrgyzstan� ontbreekt� het� vrouwen,� vooral� op� het� platteland,� aan� kennis� over� hun� stemrecht,�

terwijl�ze�vaak�geen�vertrouwen�hebben�in�de�mogelijkheden�om�met�hun�stem�de�politieke�situatie�

te�veranderen.� �Met�het�project�wordt�beoogd� �bij� te�dragen� tot�meer� juridische�helderheid�op�het�

gebied�van�het�kiesrecht�en�het�verkiezingsproces.��De�beoogde�activiteiten�zullen�de�democratische�

waarden� uitdragen� en� bijdragen� tot� een� actieve� maatschappelijke� betrokkenheid� bij� het�

besluitvormingsproces.� Specifiek� zal� het� project� ertoe� bijdragen� de� openbare� aandacht� voor� het�

stemrecht� en� de� burgerrechten� te� vergroten,� in� het� bijzonder� bij� vrouwen,� leiders� van�

gemeenschappen,� en� vertegenwoordigers� van� plaatselijke� overheidsorganen.� Het� EIDHR4project�

(200842010)�wordt�uitgevoerd�door�Development�and�Cooperation�in�Central�Asia�(DCCA),�welke�

organisatie�36�opleidingsactiviteiten�zal�organiseren�en�60�informatie4�en�adviescentra�zal�oprichten��

waar�burgers�informatie�en�juridisch�advies�kunnen�krijgen�over�de�bescherming�van�hun�stemrecht.��

�

�������������������������������������������������
70
� Meer�informatie�op�www.gendermatters.eu�
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4.7.� Mensenhandel�

�

Het�kader�van�het�beleid�van�de�EU�inzake�de�bestrijding�van�de�mensenhandel�wordt�gevormd�door�

de� mededeling� van� de� Commissie� over� de� "Bestrijding� van� mensenhandel� –� een� geïntegreerde�

benadering� en� voorstellen� voor� een� actieplan"� (oktober� 2005)71� en� het� EU4actieplan� inzake� de� beste�

praktijken,�normen�en�procedures�bij�de�voorkoming�en�bestrijding�van�mensenhandel�(december�2005),�

dat�in�het�verlengde�daarvan�door�de�Raad�is�aangenomen72�in�het�kader�van�het�Haags�Programma�voor�

de�versterking�van�vrijheid,�veiligheid�en�recht�in�de�EU.�In�beide�documenten�wordt�gepleit�voor�een�

multidisciplinaire�aanpak�van�de�mensenhandel,�die�niet�beperkt�blijft� tot�wetshandhavingsstrategieën,�

maar�een�breed�scala�van�maatregelen�op�het�vlak�van�preventie�en�slachtofferhulp�omvat.�De�strategie�

stoelt� op� een� mensenrechtenbenadering� die� de� rechten� van� het� slachtoffer� centraal� stelt� en� rekening�

houdt�met�de�extra�problemen�van�specifieke�groepen,�zoals�vrouwen�en�kinderen,�alsook�personen�die�

worden� gediscrimineerd� omdat� zij� tot� minderheden� of� inheemse� bevolkingsgroepen� behoren.� Voorts�

vormt� de� bestrijding� van� de� handel� in� vrouwen� en� kinderen� een� prioriteit� binnen� het� gender4� en� het�

kinderrechtenbeleid�van�de�EU73�

�

In�oktober�2007�heeft�de�Commissie�een�nieuwe�Deskundigengroep�mensenhandel�opgericht74�waarbij�

zij�rekening�gehouden�heeft�met�de�noodzaak�hierin�na�de�jongste�EU4uitbreidingen�nieuwe�leden�op�te�

nemen,� en� te� zorgen� voor� specifieke� deskundigheid,� met� name� op� het� gebied� van� de� economische�

uitbuiting.�De�leden�van�deze�groep�zijn�benoemd�in�juli�200875.�Tijdens�de�hier�besproken�periode�heeft�

de�Commissie�een�verslag�opgesteld�76�over�de�evaluatie�van�en�het�toezicht�op�de�uitvoering�van�het�

actieplan� inzake�mensenhandel�van�de�EU,�zulks� � aan�de�hand�van�een�vragenlijst�die� in�december�

2007�aan�alle� lidstaten�van�de�EU� is� toegezonden�en�waarin�hun�om�geactualiseerde� informatie�werd�

verzocht�over�de�uitvoering�van�het�nationale�beleid� ter�bestrijding�van�de�mensenhandel.�Ook�andere�

instanties� die� belast� zijn� met� de� uitvoering� van� bepaalde� acties� in� het� kader� van� het� actieplan� zijn�

geraadpleegd.��

�

�������������������������������������������������
71
� COM(2005)�514�def.�

72
� PB�C�311�van�9.12.2005,�blz.�1.�

73
� Zie�de�punten�4.6�en�4.3.�

74
� Besluit�van�de�Commissie,�PB�L�277�van�20.10.2007,�blz.�29.�

75
� Besluit�2008/604/EG�van�de�Commissie�(PB�L�194�van�23.7.2008).�

76
� Dit�verslag�zal�eind�2008�worden�goedgekeurd.�
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Het�gebrek�aan�betrouwbare�en�vergelijkbare�gegevens�is�een�van�de�belangrijkste�problemen�in�de�

strijd� tegen�mensenhandel� in� de� diverse� landen� die� door� dit� fenomeen� worden� getroffen.� In� het�

verlengde�van�het�EU4actieplan�van�2005�voorziet�de�mededeling�van�de�Commissie�betreffende�de�

ontwikkeling� van� een� EU4strategie� voor� het� meten� van� de� omvang� van� de� criminaliteit� en� het�

strafrecht
77
� � in� de� oprichting� van� proefgroepen� om� te� onderzoeken� of� gemeenschappelijke�

richtsnoeren� kunnen� worden� vastgesteld� voor� het� verzamelen� van� gegevens,� inclusief� onderling�

vergelijkbare�indicatoren�op�het�gebied�van�de�mensenhandel.�In�dit�verband�is�er�aan�de�hand�van�

de�DELPHI4methode� in� samenwerking�met�de� Internationale�Arbeidsorganisatie� (IAO)�een�breed�

overleg�op�gang�gebracht�met�het�oog�op�de�opstelling�van�gezamenlijk�gekozen�indicatoren�voor�

het�verzamelen�van�gegevens.�Het�resultaat�van�dit�project�zal�vóór�eind�2008�beschikbaar�zijn.�

�

De�mensenhandel� heeft� brede� internationale� gevolgen,� en� de� activiteiten� op� dit� gebied� zijn� niet�

beperkt�tot�de�EU�alleen
78
.�De�Commissie�en�de�lidstaten�van�de�EU�hebben�derhalve�steeds�nauw�

samengewerkt�met�de�desbetreffende�internationale�organisaties�zoals�de�VN,�de�Raad�van�Europa,�

de�OVSE�(met�inbegrip�van�de�speciale�vertegenwoordiger�en�de�coördinator�van�de�OVSE�voor�de�

bestrijding�van�de�mensenhandel
79
� �en�de� IOM�(Internationale�Organisatie�voor�Migratie� ).� In�het�

bijzonder�heeft�de�EU�haar�aandacht�steeds�gevestigd�gehouden�op�de�activiteiten�van�de�speciale�

rapporteur� van� de�Mensenrechtenraad� van� de� VN� inzake� de� handel� in� mensen,� in� het� bijzonder�

vrouwen�en�kinderen,�en�de�verlenging�van�diens�mandaat�gesteund.�

�

De� Europese� Gemeenschap� en� alle� lidstaten� van� de� EU� hebben� het� VN4Verdrag� tegen�

grensoverschrijdende� georganiseerde� misdaad� alsmede� het� aanvullende� protocol� daarbij� over� de�

mensenhandel� ondertekend.� Tijdens� de� hier� besproken� periode� hebben� de� lidstaten� van� de� EU�

verdere�stappen�gezet�om�toe�te�treden�tot�het�verdrag�van�de�Raad�van�Europa�inzake�de�bestrijding�

van�mensenhandel,�dat�op�1�februari�2008�in�werking�is�getreden.�Tot�dusver�hebben�10�lidstaten�

van�de�EU�het�verdrag�bekrachtigd,�terwijl�15�andere�het�hebben�ondertekend�en�nu�bezig�zijn�met�

de�bekrachtigingsprocedure.���

�

�������������������������������������������������
77
� COM(2006)�437�def.�

78
� Zie�http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/traffic/index.htm.�

79
� http://www.osce.org/cthb/�
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Wat�de� communautaire� bijstand�aan�derde� landen�betreft�wordt� in� een� aantal� strategiedocumenten�en�

indicatieve� programma's� per� land� en� per� regio� rechtstreeks� verwezen� naar� de�mensenhandel� en� naar�

versterkingsstrategieën� om� factoren� die� de� mensenhandel� vergemakkelijken,� aan� te� pakken.� De�

Commissie� heeft� ingestaan� voor� de� financiering� van� � een� breed� gamma� aan� initiatieven� die� ten� doel�

hebben�de�fundamentele�oorzaken�van�de�mensenhandel,�zoals�armoede,�uitsluiting,�sociale�ongelijkheid�

en� genderdiscriminatie� aan� te� pakken,� alsmede� van� projecten� in� een� groot� aantal� derde� landen� die�

rechtstreeks� gericht� zijn� op� de� voorkoming� van� mensenhandel� en� die� vaak� worden� uitgevoerd� door�

maatschappijorganisaties.� Tevens� zijn� er� initiatieven� gefinancierd� om� de� economische,� juridische� en�

politieke�positie�van�de�meest�kwetsbare�groepen,�namelijk�kinderen,�vrouwen,�migranten�en�leden�van�

inheemse�gemeenschappen�te�versterken,�en�om�hun�rechten�beter�bekend�te�maken.��

�

De�bestrijding�van�de�mensenhandel�is�een�van�de�prioriteiten�van�het�nieuwe�financieringsprogramma�

'Preventie�en�bestrijding�van�criminaliteit'�4�als�onderdeel�van�het�algemene�programma�'Veiligheid�en�

bescherming� van� de� vrijheden'� (200742013).� In� 2007� zijn� negen� voorstellen� voor� financiering�

geselecteerd�die�rechtstreeks�verband�houden�met�de�mensenhandel,�terwijl�drie�andere�gekozen�werden�

die�betrekking�hadden�op�activiteiten�betreffende�verwante�onderwerpen.�Voorts�zullen�ook�financiële�

middelen�beschikbaar�worden�gesteld�in�het�kader�van�andere�geografische�en�thematische�instrumenten�

(zoals� het� instrument� voor� ontwikkelingssamenwerking,� � het� stabiliteitsinstrument,� het� programma�

Investeren� in�mensen� en� het� EIDHR).� Ook� andere� specifieke� financieringsprogramma's� zijn� efficiënt�

gebleken�in�de�strijd�tegen�de�mensenhandel,�zoals�Daphne�III�(200742013),�dat�specifiek�gericht�was�op�

de�bestrijding�van�geweld� tegen�kinderen,� jongeren,�vrouwen�en� risicogroepen,�en�Safer� Internet�Plus�

(2005�4�2008).�Voorts�is�in�februari�2008��in�het�kader�van�het�thematische�programma�"Investeren�in�

mensen"� een� oproep� tot� het� doen� van� voorstellen� uitgegaan� voor� projecten� op� het� gebied� van� de�

kinderhandel.�

�

De�eerste�EU=dag�ter�bestrijding�van�mensenhandel�op�18�oktober�2007�was�vooral�gericht�op�een�

beleid� inzake� de� bestrijding� van� de� mensenhandel� waarin� de� mensenrechten� centraal� staan.� Bij� die�

gelegenheid�heeft�de�Commissie�haar�"Aanbevelingen�betreffende�de�opsporing�en�doorverwijzing�naar�

diensten� van� de� slachtoffers� van� mensenhandel"80� � voorgesteld,� waarin� wordt� opgeroepen� tot� de�

invoering�van�nationale�mechanismen�die�gebaseerd�zijn�op� samenwerking� tussen�de�overheid�en�het�

maatschappelijk�middenveld.��

�

�������������������������������������������������
80

� http://ec.europa.eu/justice_home/news/information_dossiers/anti_trafficking_day_07/documents

_en.htm�
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4.8.� Het�Internationaal�Strafhof�en�de�bestrijding�van�straffeloosheid�

�

Ernstige� misdaden� die� onder� de� bevoegdheid� van� het� Internationaal� Strafhof� (ICC)� vallen� zijn� voor� de�

Europese�Unie�een�belangrijke�zaak,�en�zij�is�bereid�met�dit�hof�samen�te�werken�om�dergelijke�misdaden�te�

voorkomen�en�ervoor�te�zorgen�dat�de�plegers�niet�ongestraft�blijven.�

�

De�Europese�Unie�heeft�op�16�juni�2003�naar�aanleiding�van�de�inwerkingtreding�van�het�Statuut�van�Rome�

haar�uit�2001�daterende�Gemeenschappelijke�standpunt�betreffende�het�Internationaal�Strafhof�aangepast
81
�.�

Met�het�gemeenschappelijk�standpunt�wordt�beoogd�te�bevorderen�dat�het�Hof�doeltreffend�functioneert�en�

universele�steun�geniet,�zulks�door�een�zo�breed�mogelijke�deelname�aan�het�Statuut�te�stimuleren.��

�

In�dit�verband�heeft�de�EU�een�brochure�uitgebracht�om�haar�handelswijze� ter�ondersteuning�van�het� ICC�

uiteen�te�zetten
82
.�Deze�brochure�is�te�vinden�op�de�website�van�de�Raad�(http://consilium.europa.eu/icc).�

�

Overeenkomstig� het� gemeenschappelijk� standpunt� van� de� EU�was� het� ICC� tijdens� de� verslagperiode� een�

agendapunt�van�vele�belangrijke�topbijeenkomsten�(waaronder�de�topontmoeting�Afrika�4�EU)�en�politieke�

dialogen�met�derde�landen.�De�EU�is�in�een�aantal�derde�landen�demarches�blijven�ondernemen�om�te�pleiten�

voor�de�ratificering�van�het�Statuut�van�Rome�en�het�Verdrag�betreffende�de�privileges�en�immuniteiten,�en�

om�deze� landen,�waar�mogelijk,� over� te� halen� geen� bilaterale� overeenkomsten� inzake� niet4overlevering� te�

ondertekenen.��

�

Afrika�is�voor�de�EU�een�basisprioriteit,�en�de�top�EU4Afrika�in�Lissabon�op�8�en�9�december�2007�vormde�

in� dit� verband� een� historische� mijlpaal.� De� EU� is� vastbesloten� haar� steun� aan� het� strafhof� tot� een� vast�

onderdeel� van� al� haar� beleid� te� maken,� en� daarmee� van� het� strategische� partnerschap� EU4Afrika.� Een�

gezamenlijke�strategie�van�Afrika�en�de�EU�
83
�zoals�die�tijdens�de�top�werd�goedgekeurd,�vormt�een�helder�

voorbeeld�van�hoe�beide�partners�zich�ertoe�kunnen�verbinden�straffeloosheid�te�bestrijden�en�de�oprichting�

en�een�effectieve�werking�van�het�ICC�te�ondersteunen.�

�

�������������������������������������������������
81
� Gemeenschappelijk�standpunt�van�de�Raad�van�16�juni�2003,�PB�L�150�van�18�juni�2003,�blz.�67�De�

tekst�is�op�de�website�van�de�Raad�beschikbaar�in�11�talen�van�de�EU�(FR,�DA,�EL,�ES,�IT,�NL,�DE,�

PT,�FI,�SV�en�EN)�alsmede�in�het�Chinees,�het�Russisch�en�het�Arabisch.�
82
� februari�2008�

83
� 16344/07.�
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Landen�waar�de�EU�demarches�heeft�ondernomen�ter�bevordering�van�de�universaliteit�en�de�

integriteit�van�het�Statuut�van�Rome�

De�Afrikaanse�Unie,�Azerbeidzjan,�Kameroen,�Kaapverdië,�Chili,�Ivoorkust,�Guinee4Bissau,�India,�

Kazachstan,�Madagaskar,�Maleisië,�Marokko,�Moldavië,�Mozambique,�Nepal,�Qatar,�Suriname�en�

Oekraïne.�

�

Op� basis� van� de� overeenkomst� uit� 2006� tussen� het� Internationaal� Strafhof� en� de� Europese� Unie� inzake�

samenwerking� en� bijstand� hebben� deze� organisaties� in� april� 2008� de� laatste� hand� gelegd� aan� de�

uitvoeringsregelingen� voor� de� uitwisseling� van� gerubriceerde� informatie
84
.� Deze� regelingen� zullen� er�

ongetwijfeld�toe�bijdragen�dat�de�samenwerking�tussen�beide�organisaties�verder�wordt�verdiept.�

�

Het�actieplan�van�2004
85
�vormt�een�aanvulling�op�het�gemeenschappelijk�standpunt.�Het�heeft�onder�meer�

het� volgende� ten� doel:� "Het
 ICC
 moet
 worden
 geïntegreerd
 in
 het
 EU�beleid
 op
 het
 gebied
 van
 externe


betrekkingen.
 In
 dit
 verband
 moeten
 de
 bekrachtiging
 en
 de
 uitvoering
 van
 het
 Statuut
 van
 Rome
 als


mensenrechtenvraagstuk
aan
de
orde
worden
gesteld
in
de
onderhandelingen
over
EU�overeenkomsten
met


derde
landen."�

�

Tot�dusverre� is�de�herziene�overeenkomst�van�Cotonou�van�2005,�die�geldt�voor�79� landen� in�Afrika,� het�

Caribische�gebied� en�de�Stille�Oceaan�en�de�EU,�het�enige�bindende� rechtsinstrument�dat� een�bepaling� in�

verband�met�het�ICC�bevat
86
.�In�deze�context�heeft�de�Europese�Commissie�onderhandelingen�gevoerd�over�

de� opneming� van� bepalingen� betreffende� het� ICC� in� de� actieplannen� in� het� kader� van� het� Europees�

Nabuurschapsbeleid� met� Armenië,� Azerbeidzjan,� Egypte,� Georgië,� Jordanië,� � Libanon,� Moldavië� en�

Oekraïne.�Over�ontwerp4bepalingen�betreffende�het� ICC�wordt�thans�onderhandeld�met�Thailand,�Vietnam�

en�Centraal4Amerika.�De�Raad�heeft�in�juni�2007�zijn�goedkeuring�gehecht�aan�de�PSO�met�Indonesië,�die�

naar� verwachting� in� de� loop� van� dit� jaar� zal� worden� ondertekend.� Deze� bevat� een� ICC4clausule� waarbij�

Indonesië�zich�ertoe�verbindt�tot�het�Statuut�van�Rome�toe�te�treden.�Tijdens�lopende�onderhandelingen�met�

Zuid4Afrika,� Irak� en� de� Andesgemeenschap� is� er� over� deze� bepaling� reeds� een� akkoord� bereikt.� De�

onderhandelingsmandaten� voor� samenwerkingsovereenkomsten� met� Oekraïne,� de� Russische� Federatie� en�

China�bevatten�eveneens�een�ICC4bepaling.�

�

�������������������������������������������������
84
� Doc.�8349/08�REV�1,�8410/08�en�8786/08.�

85
� 5742/04.�De�tekst�hiervan�is�beschikbaar�in�het�Engels�en�het�Frans,�alsmede�in�het�Chinees,�Russisch�

en�Arabisch.�
86
� Artikel�11�van�de�Overeenkomst�van�Cotonou�(PB�L�317�van�15�december�2000,�blz.�34353,�als�

gewijzigd�bij�PB�L�209�van�11�augustus�2005,�blz.�27�4�53).�
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Het�Statuut�van�Rome�van�het�ICC�is�tijdens�de�periode�waarop�dit�verslag�betrekking�heeft�door�

het�108ste�land�bekrachtigd.�

�

Verdere�belangrijke�gebeurtenissen�voor�het�ICC�tijdens�de�verslagperiode:�

�� In� het� zesde� en� het� zevende� verslag� van� de� aanklager� van� het� ICC� � (die� respectievelijk� � in�

december�2007�en�in�juni�2008�aan�de�VN4veiligheidsraad�zijn�voorgelegd)�wordt�andermaal�

gewag�gemaakt�van�de�onwil�van�de�regering�van�Sudan�om�aan�het�Hof�haar�medewerking�te�

verlenen,� terwijl� de� beide� verdachten� (tegen� wie� het� Hof� op� 27� april� 2007� een�

aanhoudingsbevel� heeft� uitgevaardigd)� nog� steeds� vrij� rondlopen,� hun� ambt� bekleden,� en�

betrokken�zijn�bij�daden�tegen�burgers.��

�� De� aanhouding,� in� mei� 2008,� en� daaropvolgende� overdracht� aan� het� Hof� van� Jean4Pierre�

Bemba,� vermeende� president� en� opperbevelhebber� van� de� "Mouvement� de� libération� du�

Congo"� (MLC)� voor� misdaden� die� hij� in� de� Centraal4Afrikaanse� Republiek� zou� hebben�

begaan� (twee� aanklachten� wegens� misdaden� tegen� de� menselijkheid� en� vier� wegens�

oorlogsmisdaden).�

�

In� verband�met� de� toestand� in� Darfur� heeft� de� EU� de� druk� op� Sudan� eveneens� opgevoerd� door�

middel�van�diverse�Raadsconclusies
87
�,�een�verklaring�van�het�voorzitterschap�namens�de�EU

88
,�een�

resolutie�van�het�EP
89
� en� de�Conclusies�van�de�Europese�Raad�van� juni�2008

90
,�waarin�deze� "de


RAZEB
 oproept
 
 de
 ontwikkelingen
 in
 Sudan
 op
 de
 voet
 te
 blijven
 volgen
 en
 ������������

	��
�������� 
�� ��������� ������� ���
� �������� ���
� ��	��������

 met
 de
 V*
 en
 andere


instellingen,
waaronder
het
ICC".�

�

In�2008�heeft�de�onderafdeling�ICC�van�de�Groep�internationaal�publiekrecht�van�de�Raad�over�het�

internationaal� strafrecht� verdere� gesprekken� gevoerd�met� John�B.�Bellinger�III,� juridisch� adviseur�

van�het�ministerie�van�Buitenlandse�Zaken�van�de�VS.��




�������������������������������������������������
87
� December�2007�(doc.�16395/07),�januari�2008�(doc.�5922/08)�en�juni�2008�(doc.10832/08).��

88
� 7918/08.�

89
� P6_TA4PROV(2008)0238�

90
� 11018/08.�
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Tijdens�de�verslagperiode�zijn�de�Commissie�en�de�lidstaten�doorgegaan�met�de�financiering�van�de�

werkzaamheden� van� diverse� organisaties,� waaronder� die� van� de� Coalitie� voor� het� Internationaal�

Strafhof� en� van� de� Parlementsleden� voor� mondiale� actie,� die� uiterst� waardevolle� inspanningen�

leveren�ter�bevordering�van�de�bekrachtiging�en�uitvoering�van�het�Statuut�van�Rome,�alsook�wat�

betreft� het� toezicht� op� de� werkzaamheden� van� het� ICC.� De� Commissie� is� voortgegaan� met� de�

financiering�van�het� "Clerkship�and�Visiting�Professionals�Programme"�van�het� ICC.�De� lidstaten�

hebben� verdere� financiële� steun� verleend� aan� organisaties� als� het� Internationaal� netwerk� voor�

strafrecht� en� het� Instituut� voor� internationale� strafrechtelijke� onderzoeken.� De� lidstaten� hebben�

tevens�bijdragen�geleverd�aan�het� ICC4trustfonds�voor� slachtoffers�en�aan�het�Trustfonds�voor�de�

minst� ontwikkelde� landen;� dit� laatste� fonds� is� ingesteld� om� delegaties� uit� de� minst� ontwikkelde�

landen�te�helpen�vergaderingen�bij�te�wonen�van�de�assemblee�van�staten�die�partij�zijn.�In�het�kader�

van� het� EIDHR� heeft� de� Commissie� einde� 2007� voor� de� periode� 200742008� een� oproep� tot� het�

indienen�van�voorstellen�gedaan� ten�belope�van�4,9�miljoen�euro� (ondersteuning�voor� campagnes�

vanuit� de� civiele� samenleving� die� zijn� opgezet� om� een� doeltreffende� werking� van� het� ICC� te�

verzekeren).�

�

De� Commissie� en� de� lidstaten� hebben� tevens� politieke� en� financiële� steun� verleend� aan� ad� hoc4

rechtbanken�zoals�het� Internationaal�Straftribunaal�voor�Rwanda,�het� Internationaal�Straftribunaal�

voor�het�voormalige�Joegoslavië,�het�Speciaal�Hof�voor�Sierra�Leone�(dat�op�4�juni�2007�begonnen�

is� met� het� proces� tegen� Charles� Taylor,� waarna� op� 7� januari� 2008� de� eerste� getuigen� zijn�

verschenen,�en�dat�op�28�mei�2008�zijn� �oordeel�heeft�uitgesproken� in�de�zaak�van�de�Aanklager�

tegen� Moinina� Fofana� en� Allieu� Kondewa,� met� inbegrip� van� het� beroep)� en� de� Buitengewone�

Kamers�van�de�Cambodjaanse�rechtbanken,�ook�bekend�als�het�Tribunaal�van�de�Rode�Khmer,�waar�

op�4�februari�2008�de�eerste�hoorzittingen�hebben�plaatsgevonden�na�diverse�tenlasteleggingen�en�

de�aanhouding�van�vijf�vroegere�regimeleden.�

�
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4.9.� Mensenrechten�en�terrorisme�

�

De� EU� acht� het� heel� belangrijk� dat� in� de� context� van� terrorismebestrijding� een� volledige� en� effectieve�

bescherming�van�de�mensenrechten�en�de�fundamentele�vrijheden�gegarandeerd�wordt,�zowel�in�Europa�als�

elders� in� de� wereld.� Effectieve� maatregelen� inzake� terrorismebestrijding� en� bescherming� van� de�

mensenrechten�vormen�geen�tegenstrijdige,�maar�aanvullende�en�wederzijds�versterkende�doelstellingen.�Het�

strategisch� engagement� van� de� Europese� Unie,� zoals� gedefinieerd� in� haar� strategie� ter� bestrijding� van�

terrorisme,� is� wat� dit� betreft� zeer� duidelijk.� "Om
 terrorisme
 wereldwijd
 te
 bestrijden
 en
 tegelijkertijd
 de


mensenrechten
te
eerbiedigen,
en
om
Europa
veiliger
te
maken,
zodat
de
Europese
burgers
in
een
ruimte
van


vrijheid,
 veiligheid
 en
 recht
 kunnen
 leven."�Op�de� lange� termijn� kunnen� democratische� samenlevingen� de�

plaag�van�het�terrorisme�alleen�te�boven�komen�indien�zij�vast�blijven�houden�aan�hun�eigen�waarden.�De�

strijd� van� de� EU� tegen� terrorisme� is� stevig� verankerd� in� een� juridisch� kader,� dat� garandeert� dat� de�

mensenrechten�en�de�fundamentele�vrijheden�worden�geëerbiedigd
91
� .�De�EU�houdt�onverminderd�vast�aan�

het� absolute� verbod� op� foltering� en� op�wrede,� onmenselijke� of� onterende� behandeling� of� bestraffing.�Het�

bestaan�van�geheime�detentiecentra�waar�gevangenen� in�een�rechtsvacuüm�worden�vastgehouden,�druist� in�

tegen�het�internationaal�humanitair�recht�en�het�recht�inzake�mensenrechten
92
�.��

�

De�EU�heeft�er�in�verklaringen�in�verschillende�VN4fora�telkens�weer�op�gewezen�dat�zij�groot�belang�hecht�

aan� de� eerbiediging� van� de� mensenrechten� bij� de� bestrijding� van� terrorisme.� Het� voorzitterschap,� dat� in�

februari� 2008� tijdens� de� vergadering� van� de� commissie� van� de� Algemene� Vergadering� van� de� VN�

betreffende�maatregelen�om� internationaal� terrorisme�uit� te�bannen�namens�de�Europese�Unie� sprak,�heeft�

erop�gewezen�dat�internationale�samenwerking�bij� terrorismebestrijding�in�overeenstemming�moet�zijn�met�

het� internationaal�recht,� inclusief�het�Handvest�van�de�VN�en�internationale�verdragen�en�protocollen,�met�

name�mensenrechtenwetgeving,�vluchtelingenrecht�en�internationaal�humanitair�recht.�In�een�verklaring�voor�

de�VN4Veiligheidsraad�op�19�maart�2008�over�bedreigingen�voor�de�internationale�vrede�en�veiligheid�die�

door� terroristische� daden� worden� veroorzaakt,� verklaarde� het� voorzitterschap� dat� alle� maatregelen� ter�

bestrijding� van� terrorisme� in� overeenstemming� � moeten� zijn� met� de� verplichtingen� uit� hoofde� van� het�

internationaal� recht,� met� name� mensenrechtenwetgeving,� vluchtelingenrecht� en� internationaal� humanitair�

recht.�Voorts�heeft�de�EU�tijdens�de�hervatte�zesde�zitting�van�de�Mensenrechtenraad�(december�2007)��steun�

uitgesproken�voor�de�verlenging�van�het�mandaat�van�de�speciale�rapporteur�betreffende�de�bevordering�en�

bescherming�van�mensenrechten�bij�de�bestrijding�van�terrorisme.��

�

�������������������������������������������������
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� Strategie�van�de�Europese�Unie�ter�bestrijding�van�radicalisering�en�rekrutering�door�middel�van�

effectieve�communicatie�van�de�waarden�en�beleidsmaatregelen�van�de�EU.�
92
� Conclusies�van�de�Raad�van�11�december�2006.�
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De�EU�is�een�diepgaande�dialoog�blijven�voeren�met�de�juridisch�adviseur�van�het�ministerie�van�

Buitenlandse�Zaken�van�de�VS�over�internationaal�recht�en�diverse�aspecten�van�de�inspanningen�op�

het� gebied� van� terrorismebestrijding.� Tijdens� deze� vergaderingen� is� diepgaand� van� gedachten�

gewisseld� over� complexe� volkenrechtelijke� vraagstukken� die� in� het� kader� van� de� strijd� tegen� het�

terrorisme� aan� bod� komen.� De� dialoog� draagt� bij� tot� een� beter� inzicht� in� de� wijze� waarop�

terrorismebestrijding�moet� plaatsvinden�met� eerbiediging� van� de� rechtsstaat� en� het� internationaal�

recht,�met�inbegrip�van�de�internationale�mensenrechtenwetgeving.�

�

In� het� kader� van� het� Europees4mediterraan� partnerschap� hebben� de� Europese� Commissie� en� het�

Tsjechisch� ministerie� van� Buitenlandse� Zaken� op� 16� en� 17� juni� 2008� in� Praag� een� seminar�

georganiseerd�over�het� thema� � zorgen
voor
 eerbiediging
van
de
mensenrechten
bij
 de
bestrijding


van
 terrorisme,
 overeenkomstig
 het
 internationaal
 recht.� In� de� gedragscode� inzake� terrorisme4

bestrijding�die�is�aangenomen�tijdens�de�Europees4mediterrane�top�in�Barcelona�in�november�2005�

werd�erop�aangedrongen�dat�onze�reactie�evenredig�moet�blijven�en�stevig�verankerd�moet�zijn�in�

internationale� en� nationale� wettelijke� kaders� die� de� eerbiediging� van� de� mensenrechten� en� de�

fundamentele� vrijheden�waarborgen.� Bij�wijze� van� follow4up� riep� de� bijeenkomst� van�Europees4

mediterrane� ministers� van� Buitenlandse� Zaken� in� Tampere� op� tot� het� houden� van� een� regionaal�

seminar� betreffende� de� eerbiediging� van� de� mensenrechten� bij� terrorismebestrijding,�

overeenkomstig� het� internationaal� recht.� Het� seminar� in� Praag� heeft� meer� dan� honderd�

vertegenwoordigers� van� de� regeringen� en� de� civiele� samenleving� van� de� Europees4mediterrane�

partners� bijeengebracht.� Het� seminar� had� betrekking� op� onderwerpen� als� de� bestrijding� van�

discriminatie,�het�zorgen�voor�vrijheid�van�meningsuiting,�de�bestrijding�van�foltering�en�het�recht�

op� een� eerlijk� proces.� Het� seminar� heeft� uitgebreide� conclusies� aangenomen� die� de� basis� zullen�

vormen�voor�verdere�besprekingen�over�dit�punt�tussen�de�Europees4mediterrane�partners.��

�

Op�12�december�2007�heeft�het�Europees�Parlement�een�resolutie�aangenomen�over�de�bestrijding�

van�het�terrorisme�waarin�wordt�aangedrongen�op�scrupuleuze�eerbiediging�van�de�mensenrechten�

bij� terrorismebestrijdingsmaatregelen.� Op� 28� februari� 2008� heeft� het� Europees� Parlement� een�

openbare� hoorzitting� over� Guantánamo� Bay� gehouden.� Tijdens� de� hoorzitting� zijn� de� op�

Guantánamo� toepasselijke� internationale� juridische� verplichtingen� besproken,� zoals� procedurele�

rechten�voor�gedetineerden�en�non4refoulement,�en�het�punt�van�de�hervestiging�van�gedetineerden�

die�Guantánamo�verlaten.��

�
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4.10.� Mensenrechten�en�het�bedrijfsleven�

�

In� de� context� van� de� mondialisering� doet� de� toenemende� invloed� van� niet4overheidsactoren,� zoals�

transnationale� ondernemingen,� belangrijke� vragen� rijzen� over� de� rol� en� de� verantwoordelijkheid� van� deze�

actoren�met�betrekking�tot�mensenrechten,�zowel�op�nationaal�als�op�internationaal�niveau.�Deze�kwestie�is�

recentelijk�steeds�meer�op�de�voorgrond�getreden�en�heeft�geleid�tot�een�belangrijk�debat�over�het�verband�

tussen�mensenrechten�en�het�bedrijfsleven,�dat�reeds�uitdrukkelijk�aan�bod�komt�in�de�Universele�Verklaring�

van� de� rechten� van� de�mens� van� 1948�waarin� "ieder� individu� en� elk� orgaan� van� de� gemeenschap"�wordt�

opgeroepen�ernaar�te�streven�de�eerbied�voor�deze�rechten�en�fundamentele�vrijheden�te�bevorderen.�De�EU�

is� nauw� betrokken� geweest� bij� dit� cruciale� debat� en� heeft� steun� verleend� aan� diverse� initiatieven� op� dit�

gebied,� met� name� op� VN4niveau� en� met� betrekking� tot� het� begrip� "maatschappelijk� verantwoord�

ondernemen"�(MVO).�De�EU�wil�er�tevens�voor�zorgen�dat�haar�handelsbeleid�een�positieve�weerslag�heeft�

op�de�wereldwijde�eerbiediging�van�de�mensenrechten�door�bij�te�dragen�tot�fatsoenlijke�arbeidsvoorwaarden�

en�duurzame�ontwikkeling,�onder�meer�door�middel�van�bilaterale�handelsovereenkomsten.�

�

Tijdens� de� verslagperiode� heeft� de� EU� nauwlettend� toegezien� op� de� werkzaamheden� van� de� speciale�

vertegenwoordiger� van� de� secretaris=generaal� van� de� V�� inzake� mensenrechten� en� transnationale�

ondernemingen� en� andere�bedrijven,� die� op� 7� april� 2008� zijn� eerste� verslag� aan� de�Mensenrechtenraad�

heeft� voorgelegd.�Dit� verslag,� dat� is� aangevuld�met� twee� addenda� en� een� bijkomend� verslag�met� de� titel�

"Clarifying� the�Concepts�of� "Sphere�of� Influence"�and�"Complicity"",� ("Wat�betekenen�"invloedssfeer"�en�

"medeplichtigheid""?)� geeft� een� conceptueel� en� beleidskader� aan� voor� bespreking� door� de�Raad� en�wordt�

georganiseerd�rond�drie�grondbeginselen:�de�plicht�van�de�staat�om�bescherming�te�bieden�tegen�schendingen�

van� mensenrechten� door� derden,� met� inbegrip� van� bedrijven;� de� verantwoordelijkheid� van� bedrijven� om�

mensenrechten� te� eerbiedigen;� de� noodzaak� van� doeltreffender� toegang� tot� rechtsmiddelen.� De� EU� heeft�

tijdens�de�achtste�zitting�van�de�Mensenrechtenraad�op�3�en�4� juni�2008�deelgenomen�aan�de� interactieve�

dialoog� op� basis� van� dit� verslag.� De� EU� heeft� tevens� het� besluit� om� het� mandaat� van� de� speciale�

vertegenwoordiger�met�drie�jaar�te�verlengen,�verwelkomd.�

�

De�EU�heeft�ernaar�gestreefd�het�aspect�duurzame�ontwikkeling� in�de�bilaterale�handelsbesprekingen� te�

versterken� en� de� daadwerkelijke� toepassing� van� fundamentele� arbeidsnormen� door� middel� van� positieve�

instrumenten�en�een�op�samenwerking�gebaseerde�aanpak�te�bevorderen.�Gunstige�handelsvoorwaarden�zijn�

ingezet� als� een�middel� om�de� inachtneming� van� de� voornaamste� internationaal� erkende� beginselen� inzake�

mensenrechten�en�arbeidsrechten,�en�beginselen�inzake�milieubescherming�en�goed�bestuur�aan�te�moedigen.�

�
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Daarnaast� is� het� stelsel� van� algemene� preferenties� (SAP)� van� de� EU� ook� van� belang� voor� de�

inspanningen�van�de�EU�om�de� eerbiediging�van� fundamentele�mensen4� en�arbeidsrechten� aan� te�

moedigen,� ook� al� is� dit� een� autonome� regeling,� en� niet� een� op� onderhandelingen� gebaseerde�

contractuele� relatie� met� derde� landen.� In� het� kader� van� het� in� 2005� ingevoerde� SAP+� worden�

bijkomende�tariefpreferenties�als�stimulans�geboden�aan�kwetsbare�begunstigde�landen�die�de�acht�

IAO4verdragen�betreffende�fundamentele�arbeidsnormen�(naast�andere�verdragen�die�in�Bijlage�III�

van�Verordening�980/2005�van�de�Raad�worden�genoemd)�hebben�ondertekend�en�daadwerkelijk�

uitgevoerd.� Bij� het� aanvragen� van� en� het� ontvangen� van� SAP+4voordelen� gaan� de� begunstigde�

landen� de� verplichting� aan� zich� aan� de� bekrachtiging� en� daadwerkelijke� toepassing� van� deze�

verdragen�te�houden.�

�

De�Europese�Commissie�blijft�met�de�civiele� samenleving�en�het�bedrijfsleven�samenwerken�met�

het�oog�op�de�wereldwijde�bevordering�van�de�agenda�voor�fatsoenlijk�werk�
93
.�

�

In� overeenstemming� met� de� Commissiemededeling� over� de� "Tenuitvoerlegging� van� het�

partnerschap�voor�groei�en�werkgelegenheid:�Europa�moet�een�voorbeeld�worden�op�het�gebied�van�

maatschappelijk� verantwoord� ondernemen"
94
,� is� de� EU� maatschappelijk� verantwoord�

ondernemen�(MVO)�wereldwijd�blijven�bevorderen�teneinde�de�bijdrage�van�ondernemingen�aan�

de� verwezenlijking� van� de� Millenniumdoelstellingen� van� de� VN� inzake� ontwikkeling� te�

maximaliseren.� In�de� conclusies�van�het�voorzitterschap�van�de�Europese�Raad�van�14�december�

2007� erkende� de� Europese� Raad� 4� onder� meer� 4� de� rol� van� de� sociale� partners� en� de� civiele�

samenleving� bij� het� moderniseren� van� de� Europese� arbeidsmarkten,� het� vergemakkelijken� van�

bestuursveranderingen,�het�versterken�van�sociale�bescherming�en�sociale�insluiting,�het�bevorderen�

van�kansen�en�het�bestrijden�van�discriminatie.�

�

De�samenwerking�tussen�de�IAO�en�de�EU�heeft�ook�bijgedragen�tot�de�bevordering�van�MVO�op�

internationaal� niveau.� Tijdens� de� verslagperiode� hebben� werkgevers,� werknemers� en� regeringen�

ernaar� gestreefd� de� inspanningen� van� de� IAO� op� MVO4gebied,� onder� meer� in� wereldwijde�

toeleveringsketens,�aanzienlijk�op�te�voeren.�De�EU�heeft�actief�steun�verleend�aan�de�aanneming�

van�aanbevelingen�betreffende�de�bevordering�van�duurzame�ondernemingen,�hetgeen�een�van�de�

punten�was�op�de�agenda�van�de�internationale�arbeidsconferentie�in�juni�2007.�

�������������������������������������������������
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� Zie�punt�4.12�Economische,�sociale�en�culturele�rechten.�

94
� COM(2006)�136�def.�van�22.3.2006�
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In�december�2007�heeft�de�Commissie,�naar�aanleiding�van�een�aanbeveling�van�het�Europees�Parlement�in�

zijn�in�maart�2007�aangenomen�resolutie�over�MVO�en�vijf�jaar�na�de�Wereldtop�van�Johannesburg�inzake�

duurzame�ontwikkeling,�de�internationale�conferentie�"De�wereldwijde�dimensie�van�MVO:�welke�rol�voor�

de�EU?"�georganiseerd.�

�

Tijdens�de�verslagperiode�heeft�de�Commissie�verscheidene�projecten�gefinancierd� ter�verbetering�van�het�

bewustzijn�en�de�naleving�door�Europese�belanghebbenden�van�internationaal�overeengekomen�instrumenten�

op� het� gebied� van�MVO� en�mensenrechten� op� de� werkplek.� In� een� oproep� tot� indiening� van� voorstellen�

inzake�MVO� die� in� april� 2008� is� gepubliceerd,� was� één� prioriteit� de� bevordering� in� Europa� en� in� derde�

landen�van�een�geïntegreerde�aanpak�van�fatsoenlijk�werk�in�de�toeleveringsketen.�

�

Voorts�heeft�de�EU�bijgedragen�tot�de�werkzaamheden�van�de�investeringscommissie�van�de�OESO.�Deze�

commissie� ziet� erop� toe� dat� uitvoering� wordt� gegeven� aan� de� OESO4richtsnoeren� voor� multinationale�

ondernemingen.�De�EU� is�met�name�betrokken� geweest�bij� de�ontwikkeling� en�bevordering� van�het�Risk�

Awareness�Tool�for�Multinational�Enterprises�in�Weak�Governance�Zones�(instrument�voor�risicobewustzijn�

bij�multinationale�ondernemingen�in�gebieden�met�een�zwak�bestuur)�van�de�OESO,�dat�is�uitgewerkt�naar�

aanleiding�van�de�G84top�van�Gleneagles�in�2005
95
.�In�dit�instrument�wordt�er�onder�meer�op�gewezen�dat�

internationale� mensenrechteninstrumenten� moeten� worden� nageleefd,� en� wordt� aandacht� besteed� aan� de�

problemen� inzake� mensenrechten� die� verband� houden� met� het� beheer� van� de� veiligheidsdiensten.� De�

Commissie�heeft�steun�verleend�voor�OESO4projecten�betreffende�MVO�in�opkomende�economieën�en�voor�

de� dialoog� over� MVO� tussen� de� G8� en� de� G5� naar� aanleiding� van� de� resultaten� van� de� G84top� van�

Heiligendamm� in� 2007� over�maatschappelijke� verantwoordelijkheid� en� fatsoenlijk� werk.� Tevens� heeft� de�

Commissie�deelgenomen�aan�de� rondetafelgesprekken�op�hoog�niveau�over�MVO�die�door�de� IAO�en�de�

OESO�gezamenlijk�zijn�georganiseerd�op�23�en�24�juni�2008.�

�

4.11.� Democratie�en�verkiezingen�

�

Bevordering�van�de�democratie�vormt�een�hoeksteen�van�het�buitenlands�en�veiligheidsbeleid�van�de�EU.�De�

versterking�van�democratische� instellingen�en�de�bevordering�van�de� rechtsstaat�en�de�mensenrechten�zijn�

hoofddoelstellingen�in�het�partnerschap�van�de�EU�met�derde�landen.�In�dit�hoofdstuk�wordt�dieper�ingegaan�

op�de�bijdrage�die�de�EU�aan�de�werking�van�de�democratie�levert�door�middel�van�verkiezingswaarneming�

en�4bijstand.�

�������������������������������������������������
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� Het�op�8�juni�2006�door�de�OESO�aangenomen�Risk�Awareness�Tool�kan�worden�geraadpleegd�op:�

www.oecd.org/dataoecd/26/21/36885821.pdf.�
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Verkiezingen� zijn� een� voorbeeld� van� mensenrechten� in� de� praktijk.� Een� democratisch� verkiezingsproces�

maakt�deel�uit�van�de�totstandbrenging�van�een�regeringsbestel�dat�eerbiediging�van�de�mensenrechten�en�de�

rechtsstaat� kan� bewerkstelligen� en� aldus� kan� bijdragen� tot� het� voorkomen� van� gewelddadige� conflicten.�

Verkiezingen� bieden� de� bevolking� nog� niet� altijd� de� kans� om� vrijelijk� hun� vertegenwoordigers� te� kiezen,�

zoveel� moge� duidelijk� zijn.� De� overgang� naar� democratie� is� een� zeer� ingewikkeld� proces� dat� nauw�

verbonden�is�met�maatschappelijke,�economische�en�culturele�ontwikkelingen,�alsook�ontwikkelingen�op�het�

gebied�van�het�veiligheidsbeleid.��

�

Teneinde� het� verloop� van� echte� democratische� verkiezingen� te� steunen,� heeft� de� EU� derhalve�

verkiezingsondersteuning�aan�een�breed�scala�van�partnerlanden�verleend.�

�

De�EU�is�een�van�de� leidende�actoren�in�de�wereld�wat�betreft�het�steunen�van�verkiezingen;�de�gevolgde�

aanpak� wordt� uiteengezet� in� de� Commissiemededeling� betreffende� verkiezingsondersteuning� en�

verkiezingswaarneming�uit� 2000
96
.�De�belangrijkste�bestanddelen�van�de�verkiezingsondersteuning�van�de�

EU�zijn�verkiezingswaarnemingsmissies�(EOM's)�en�verkiezingsbijstand.�

�

Verkiezingswaarneming,�met�name�waarneming�op�lange�termijn,�zoals�die�plaatsvindt�in�het�kader�van�de�

EOM's� van� de� EU,� biedt� een� passende� gelegenheid� om� een� verkiezingsproces� te� beoordelen� volgens�

internationale�normen�en�beste�praktijken�voor�echte,�democratische�verkiezingen.�De�internationale�normen,�

die� zijn� vastgesteld� door� middel� van� internationale� en� regionale� rechtsgeldige� verdragen� en� politieke�

toezeggingen� waarmee� het� geobserveerde� land� heeft� ingestemd� en� waardoor� het� is� gebonden,� omvatten�

universele� beginselen� voor� het� verloop� van� verkiezingen,� zoals� de� fundamentele� vrijheden� en� politieke�

rechten�die�zijn�geformuleerd�in�de�Universele�Verklaring�van�de�rechten�van�de�mens�en�het�Internationaal�

Verdrag�inzake�burgerrechten�en�politieke�rechten.�De�EU4verkiezingswaarnemingsmissies�gaan�tevens�na�of�

de�verkiezingen�zijn�verlopen�in�overeenstemming�met�de�beste�praktijken�voor�democratische�verkiezingen,�

zoals�transparantie�van�het�verkiezingsproces,�onpartijdigheid�in�het�voeren�van�de�verkiezingsadministratie�

en�bij�het�gebruik�van�overheidsmiddelen,�gelijke�toegang�tot�en�evenwichtige�berichtgeving�door�publieke�

media.�

�

De�EU�streeft�voortdurend�naar�de�hoogste�normen�bij�verkiezingswaarneming.�In�de�verslagperiode�heeft�de�

Europese� Commissie� twee� nieuwe� handboeken� van� de� EU� gepubliceerd,� waarin� onder� meer� wordt�

uiteengezet� hoe� de� internationale� normen� en� beste� praktijken� voor� verkiezingen� bij� de�

verkiezingswaarneming�door�de�EU�moeten�worden�toegepast.�

�������������������������������������������������
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� COM(2000)�191;�in�2001�door�de�Raad�en�het�Europees�Parlement�goedgekeurd.�
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Het�"Handboek�voor�EU4verkiezingswaarneming"�("Handbook�for�EU�Election�Observation")�is�grondig�

herzien� om� rekening� te� houden� met� de� vorderingen� bij� de� methodologie� van� de� Europese� Unie� voor�

waarneming� en� beoordeling� van� verkiezingsprocessen.� Het� biedt� een� uitvoerig� overzicht� van� de� EU4

methodologie� voor� verkiezingswaarnemingsmissies,� met� nadruk� op� de� wijze� waarop� internationale�

normen� worden� toegepast� bij� de� beoordeling� en� de� rapportage.� Tevens� wordt� uiteengezet� hoe�

verkiezingswaarnemingsmissies�van�de�EU�worden�gepland,�ingezet�en�uitgevoerd.�




"Het� compendium� van� internationale� normen� voor� verkiezingen"� ("The� Compendium� of� International�

Standards� for� Elections")� schetst� de� verplichtingen� en� verbintenissen� die� elke� staat� aangaat� met� de�

ondertekening� van� internationale� en� regionale� instrumenten.� Gehoopt� wordt� dat� met� dit� document�

intensiever� gebruik� zal� worden� gemaakt� van� de� internationale� normen� voor� verkiezingen� bij� de�

beoordeling�en�rapportage�betreffende�EU4verkiezingswaarnemingsmissies,�alsook�bij�de�werkzaamheden�

van�andere�internationale�en�nationale�waarnemers�en�belanghebbenden�bij�een�electoraal�proces
97
.�

�

�

Het�is�voor�de�EU�een�prioriteit�om�onder�de�EU4veldwerkers�en�de�EU4partnerlanden�een�Europese�aanpak�

voor� verkiezingswaarneming� te� consolideren.� In� dit� verband� is� tijdens� de� verslagperiode� een� project�

uitgewerkt� om� een� uitgebreid� opleidingsprogramma� voor� EU4waarnemers� (langetermijnwaarnemers)� en� 4

deskundigen� (kernteamleden)� uit� te� voeren� en� regionale� vergaderingen� en� technische� steun� voor�

binnenlandse�verkiezingswaarnemers�te�organiseren.�Dit�project�bouwt�voort�op�de�evaluatie�van�het�vorige�

NEEDS4project�en�zal�in�het�najaar�van�2008�van�start�gaan.�

�

Sinds�2000�zijn� in� totaal�65�verkiezingswaarnemingsmissies� en�10�ondersteuningmissies�van�de�EU�naar�

alle�continenten�met�uitzondering�van�de�OVSE4regio�uitgezonden
98
� .�Tussen�juli�2007�en�juni�2008�zijn�8�

EU4verkiezingswaarnemingsmissie� uitgevoerd,� met� EIDHR4financiering� (zie� de� tabel� op� blz.� 91).� Alle�

missies�hebben�zich�gehouden�aan�de�Beginselverklaring�voor�internationale�verkiezingswaarnemingsmissies�

die� in� oktober� 2005� in�de�Verenigde�Naties� feestelijk� is�herdacht� en� door� de�Commissie� en� het�Europees�

Parlement�is�bekrachtigd�
99
.�

�

�������������������������������������������������
97
� Zie�http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/eu_election_ass_observ/index.htm.�

98
� In�Europa�of�Centraal4Azië�zijn�geen�EU4verkiezingswaarnemingsmissies�uitgevoerd�omdat�de�

verkiezingswaarneming�in�deze�regio's�momenteel�op�geloofwaardige�wijze�wordt�verricht�door�het�

Bureau�voor�Democratische�Instellingen�en�Mensenrechten�van�de�Organisatie�voor�Veiligheid�en�

Samenwerking�in�Europa�(OVSE/�ODIHR),�met�de�hulp�van�door�de�EU4lidstaten�afgevaardigde�

waarnemers,�waarnemingsdelegaties�van�het�Europees�Parlement�en,�in�uitzonderlijke�

omstandigheden,�met�bijstand�van�de�Commissie�via�het�stabiliteitsinstrument�en�het�EIDHR.�
99
� http://ec.europa.eu/europeaid/observer/declaration_of_principles_code_of_conduct_en.pdf.�
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De� EU� heeft� tijdens� de� rapporteringsperiode� meer� werk� gemaakt� van� de� follow4up� van� de�

bevindingen� en� aanbevelingen� van� haar� verkiezingswaarnemingsmissies� en� heeft� deze� in� het�

bijzonder�verwerkt�in�haar�verklaringen,�politieke�dialoog,�samenwerkingsprogramma's�waaronder�

de�EIDHR4programmering.� In�dit�verband� is�alle�EU4EOM4hoofdwaarnemers�verzocht�het�EOM4

eindverslag�in�het�land�waar�zij�de�verkiezingen�hadden�waargenomen�te�presenteren�aan�een�breed�

scala�van�gesprekspartners.�

�

Sierra
Leone


Een� EU4verkiezingswaarnemingsmissie� onder� leiding� van�Marie� Anne� Isler� Béguin,� lid� van� het�

Europees�Parlement,�is�van�6�juli�tot�en�met�24�september�2007�uitgezonden�om�de�presidents4�en�

parlementsverkiezingen�waar�te�nemen�die�op�11�augustus�en�8�september�hebben�plaatsgevonden�

te� Sierra� Leone.� De� EU4verkiezingswaarnemingsmissie� kreeg� het� gezelschap� van� een�

waarnemingsdelegatie�van�het�Europees�Parlement�onder�leiding�van�het�EP4lid�Martin�Callanan.��

�

De� EU4verkiezingswaarnemingsmissie� concludeerde� dat� de� verkiezingen� in� het� algemeen� goed�

beheerd,� vreedzaam� en� met� concurrentie� zijn� verlopen� en� een� belangrijke� en� positieve� stap�

betekenen�in�de�vooruitgang�van�Sierra�Leone�op�weg�naar�de�consolidatie�van�democratie�en�vrede.�

Zij� hebben� een� vreedzame� regeringswissel� mogelijk� gemaakt� in� een� land� dat� zich� in� een� post4

conflictsituatie�bevindt.�Het� rechtskader�zorgde�voor�echte�verkiezingen�volgens�de� internationale�

normen�voor�democratische�verkiezingen.�Er�hebben�zich�tijdens�beide�campagnes�evenwel�enkele�

gewelddadige�incidenten�voorgedaan.��

�

Guatemala


Wolfgang�Kreissl4Dörfler,� lid�van�het�Europees�Parlement,� leidde� een�EU4waarnemingsmissie�bij�

de� algemene� verkiezingen� (van� president,� parlement� en� gemeenteraad)� in� Guatemala� van�

9�september� 2007.� De� missie� kreeg� het� gezelschap� van� een� uit� zeven� leden� bestaande�

waarnemingsdelegatie� van� het� Europees� Parlement� onder� leiding� van� het� EP4lid�

Emilio�Menéndez�del�Valle.�

�
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De� EU4waarnemingsmissie� concludeerde� dat� die� verkiezingen� in� het� algemeen� overeenkomstig� de�

internationale�normen�voor�democratische�verkiezingen�hebben�plaatsgevonden.�Voorts�vormden�zij�een�

belangrijke�stap�in�de�consolidatie�van�de�democratie.�Zij�zijn�in�het�algemeen�vreedzaam�verlopen�en�

werden�gekenmerkt�door�een�efficiënte�praktische�organisatie,�transparant�beheer�van�de�telling�van�de�

stemmen�en�een�sterke�betrokkenheid�van�vertegenwoordigers�van�de�partijen.�Het�rechtskader�voor�het�

electorale�proces�voldeed�in�het�algemeen�aan�de�internationale�normen.�Het�Hoge�Verkiezingstribunaal�

speelde�doelmatig�en�onafhankelijk�in�op�de�logistieke�en�organisatorische�problemen�ten�gevolge�van�

het�decentralisatieproces,�ondanks�het�beperkte�tijdsbestek�voor�de�uitvoering�ervan.�

�

De� verkiezingscampagne�met� onderlinge� concurrentie� werd� evenwel� ontsierd� door� de� verontrustende�

omvang�van�het�geweld�tegen�kandidaten�en�de�EU4waarnemingsmissie�was�zeer�bezorgd�over�het�grote�

aantal�vermoorde�kandidaten�en�burgers�vóór�en�tijdens�de�verkiezingscampagne.�

�

Ecuador


Een�EU4waarnemingsmissie�onder�leiding�van�José�Ribeiro�e�Castro,�lid�van�het�Europees�Parlement,�is�

van� 22� augustus� tot� 25� oktober� 2007� naar� Ecuador� gezonden� om� de� verkiezingen� voor� de�

grondwetgevende�vergadering�van�30�september�2007�waar�te�nemen.��

�

De�waarnemingsmissie�concludeerde�dat�de�verkiezingen�goed�beheerd�en�inclusief�waren�en�de�kiezers�

een� breed� scala� van� opties� en� de� kandidaten� vrijheid� van� vergadering� en� meningsuiting� boden.� De�

kieswetgeving� voldeed� aan� de� internationale� normen� voor� democratische� verkiezingen.� Hoewel� de�

verkiezingen� in� het� algemeen� positief�werden� beoordeeld,�wees� de�waarnemingsmissie� op� een� aantal�

tekortkomingen,�met�name�het�gebrek�aan� transparantie�en�de�complexiteit�van�de�stemprocedures�en�

het�systeem�voor�consolidatie�van�stemmen,�die�tevens�grote�vertragingen�bij�de�bekendmaking�van�de�

resultaten� veroorzaakten,� de� ruime� bevoegdheden� van� de� kiesadministratie� en� het� gebrekkige�

sanctiemechanisme.�

�

Togo


Een�EU4verkiezingswaarnemingsmissie�onder�leiding�van�Fiona�Hall,�lid�van�het�Europees�Parlement,�is�

van�8�september�tot�3�november�2007�uitgezonden�om�toe�te�zien�op�de�parlementsverkiezingen�van�14�

oktober.�De�missie�kreeg�het�gezelschap�van�een�uit�vijf�leden�bestaande�waarnemingsdelegatie�van�het�

Europees�Parlement�onder�leiding�van�het�EP4lid�Marie4Arlette�Carlotti.�

�
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De� waarnemingsmissie� concludeerde� dat� de� verkiezingen� een� belangrijke� stap� vormden� in� de�

opbouw� van� een� pluralistische� en� stabiele� democratie.�De�missie� benadrukte� het� belang� van� een�

vreedzame�campagne�en�verkiezingsdag�voor�de�democratische�ontwikkeling�van�Togo.�Hoewel�de�

kiescommissie�de�voorwaarden�heeft�gecreëerd�om�de�kiezers�in�staat�te�stellen�hun�voorkeur�uit�te�

spreken,�wees�de�missie�een�aantal�punten�aan�waarop�verkiezingshervormingen�nodig�zijn.��

�

Kenia


Een�EU4verkiezingswaarnemingsmissie�onder�leiding�van�Alexander�Graf�Lambsdorff,�lid�van�het�

Europees� Parlement,� is� uitgezonden� om� toe� te� zien� op� de� algemene� verkiezingen� die� op�

27�december�2007�hebben�plaatsgevonden��De�missie�kreeg�het�gezelschap�van�een�uit�vier� leden�

bestaande� waarnemingsdelegatie� van� het� Europees� Parlement� onder� leiding� van� het� EP4lid�

Jan�Mulder.�

�

De�missie� concludeerde� dat� de� verkiezingen� niet� voldeden� aan� belangrijke� internationale� normen�

voor�democratische�verkiezingen��Het�verkiezingsproces�heeft�het�meest�geleden�onder�een�gebrek�

aan� transparantie� bij� de� verwerking� en� telling� van� de� resultaten,� hetgeen� het� vertrouwen� in� de�

accuraatheid�van�de�einduitslag�van�de�presidentsverkiezingen�ondermijnde.�Enig�geweld�vóór�de�

stemming� belemmerde� het� verloop� van� de� verkiezingen,� terwijl�wijdverbreid� geweld�met� talrijke�

slachtoffers� na� de� verkiezingsdag� deel� van� een� grotere� politieke� crisis� uitmaakte.� De� EU4

waarnemingsmissie�benadrukte�dat�dit�des�te�betreurenswaardiger�was�aangezien�voorafgaand�aan�

de�telling�en�ondanks�enkele�belangrijke�tekortkomingen�in�het�rechtskader,�de�verkiezingen�in�het�

algemeen� goed� beheerd� werden� en� de� vrijheden� van� meningsuiting,� vereniging� en� vergadering�

waren�geëerbiedigd.��

�

Pakistan


De�missie�begon�als�een�verkiezingsevaluatieteam�onder�de�noodtoestand,�ontwikkelde�zich�tot�een�

beperkte� verkiezingswaarnemingsmissie� na� de� opheffing� van� de� noodtoestand� en� werd� een�

volwaardige� verkiezingswaarnemingsmissie� toen� de� verkiezingen� tot� 18� februari� 2008� werden�

uitgesteld.�De�verkiezingswaarnemingsmissie�van�de�EU�werd�geleid�door�Michael�Gahler,�lid�van�

het�Europees�Parlement.�Voor�de�verkiezingsdag�zelf�kreeg�de�verkiezingswaarnemingsmissie�van�

de�EU�gezelschap�van�een�uit�zeven� leden�bestaande�delegatie�van�het�Europees�Parlement�onder�

leiding�van�het�EP4lid�Robert�Evans.��

�
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De�belangrijkste�conclusie�van�de�EU4verkiezingswaarnemingsmissie�was�dat�de�verkiezingen�voor�

de� nationale� en� provinciale� assemblee� een� pluralistisch� proces�waren�waarin� een� breed� scala� van�

standpunten�naar�voren�werd�gebracht.�De�verkiezingen�verliepen�met�onderlinge�concurrentie�en�er�

was� meer� vertrouwen� van� het� publiek� in� het� verkiezingsproces� dan� bij� vorige� verkiezingen.� Er�

waren�evenwel�ernstige�problemen�betreffende�de�omstandigheden�waarin�de�verkiezingen�werden�

gehouden� en� tijdens� de� campagne� was� er� geen� gelijke� behandeling� van� alle� kandidaten,�

voornamelijk� ten� gevolge� van� misbruik� van� staatsmiddelen� en� vooringenomenheid� in� de�

staatsmedia� ten� gunste� van� de� parijen� die� aan� de�macht�waren.�Ten� gevolge� hiervan� voldeed� het�

proces�in�het�algemeen�niet�aan�een�aantal�internationale�normen�voor�democratische�verkiezingen.��

�

Bhutan


Een� EU4waarnemingsmissie� onder� leiding� van� José� Javier� Pomés� Ruiz,� lid� van� het� Europees�

Parlement,�is�naar�Bhutan�gezonden�om�de�allereerste�verkiezingen�voor�de�nationale�assemblee�van�

24� maart� 2008� waar� te� nemen.� Deze� verkiezingen� waren� de� eerste� algemene� meerpartijen4

verkiezingen�in�Bhutan,�dat�sinds�1907�een�absolute�monarchie�is.�De�verkiezingen�maakten�deel�uit�

van�een�door�de�monarchie�ingezette�geleidelijke�overgang�naar�democratie;�zij�vormden�de�laatste�

belangrijke� stap� bij� de� totstandbrenging� van� het� nieuwe� institutionele� kader� dat� gericht� is� op� de�

verwezenlijking� van� een� stabiele,� harmonieuze� en� duurzame� democratie.� Hoogtepunt� van� dit�

zorgvuldig� uitgewerkte� proces� was� de� opstelling� van� een� grondwet,� waardoor� voor� het� eerst�

politieke�partijen�worden�toegestaan,�individuele�rechten�worden�erkend�en�teugels�en�tegenwichten�

("checks�and�balances")�tussen�de�verschillende�takken�van�de�overheid�worden�ingevoerd.�

�

Met� de� verkiezingen� is� het� politieke� stelsel� van�Bhutan� op� een� geslaagde� en� ordelijke�wijze� van�

absolute�monarchie�naar�constitutionele�monarchie�overgegaan.��

�

*epal


Een�EU4waarnemingsmissie�onder�leiding�van�Jan�Mulder,�lid�van�het�Europees�Parlement,�is�van�

2�maart� tot� 10� mei� 2008� naar� Nepal� gezonden� om� de� verkiezingen� voor� de� grondwetgevende�

vergadering� van� 10� april� 2008� waar� te� nemen.� De� waarnemingsdelegatie� van� het� Europees�

Parlement�onder�leiding�van�Josep�Borrell�Fontelles,�lid�van�het�Europees�Parlement,�was�volledig�

bij�de�EU4verkiezingswaarnemingsmissie�betrokken.�

�
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Deze�professioneel�beheerde�en�transparante�verkiezingen�vormden�een�essentiële�stap�op�weg�naar�

het�herstel�van�de�representatieve�democratie�in�Nepal.�Het�rechtskader�maakte�in�het�algemeen�een�

democratisch� en� inclusief� verkiezingsproces� volgens� internationale� normen�mogelijk.� Hoewel� de�

toestand� op� de� verkiezingsdag� en� tijdens� de� stemmentelling� en� vaststelling� van� de� uitslag� na� de�

verkiezingen�redelijk�kalm�en�ordelijk�was,�verliep�de�periode�vóór�de�verkiezingen�in�het�gehele�

land�gespannen.�Tegen�de�achtergrond�van�een�overheersende�sfeer�van�angst�en�intimidatie�tijdens�

de� campagneperiode� concludeerde� de� EU4waarnemingsmissie� dat� het� algemene� klimaat� voor� de�

verkiezingen,waaronder� beperkingen� op� de� vrijheid� van� vergadering,� verkeer� en� meningsuiting,��

niet�volledig�voldeed�aan�de�internationale�normen�op�specifieke�gebieden.�

�

Verkiezingswaarnemingsmissies�(EOM's)�/�Verkiezingsdeskundigenmissies�juli�2007�=�juni�2008�

�

Land� Hoofd�van�de�EOM� Totale�

begroting�

(in�euro)�

EOM/�deelnemers
100
��

�

Sierra�Leone� Marie4Anne�Isler4Béguin,��

lid�van�het�EP�(FR)�

3.000.000� 78�waarnemers�(8�in�het�kernteam,�

28�LTO's�en�42�STO's)�

Guatemala� Wolfgang�Kreissl4Döerfler,��

lid�van�het�EP�(DE)�

3.500.000� 105�waarnemers�(17,78�cm�het�

kernteam,�48�LTO's�en�50�STO's)�

Ecuador� José�Ribeiro�e�Castro,��

lid�van�het�EP�(PT)�

2.300.000� 105�waarnemers�(25,40�cm�het�

kernteam,�36�LTO's�en�60�STO's)�

Togo� Fiona�Hall,��

lid�van�het�EP�(UK)�

2.073.000� 86�waarnemers�(15,24�cm�het�

kernteam,�18�LTO's�en�62�STO's)�

Kenia� Alexander�Graf�Lambsdorff,��

lid�van�het�EP�(DE)�

4.600.000� 144�waarnemers�(27,94�cm�het�

kernteam,�38�LTO's�en�94�STO's)�

Pakistan� Michael�Gahler,��

�lid�van�het�EP�(DE)�

5.600.000� 92�waarnemers�(33,02�cm�het�

kernteam,�48�LTO's�en�31�STO's)�

Bhutan� José�Javier�Pomés�Ruiz,��

�lid�van�het�EP�(ES)�

1.000.000� 15�waarnemers�(6�in�het�kernteam�en�

9�LTO's)�

Nepal� Jan�Mulder,��

lid�van�het�EP�(NL)�

2.900.000� 120�waarnemers�(25,40�cm�het�

kernteam,�40�LTO's�en�70�STO's)�

�

�������������������������������������������������
100
� Daarnaast�waren�de�missies�vaak�vergezeld�van�ter�plaatse�aangeworven�kortetermijnwaarnemers�en�

delegaties�van�het�Europees�Parlement.�

STO:�kortetermijnwaarnemer�(Short�Term�Observer),�LTO:�langetermijnwaarnemer�(Long�Term�

Observer).�
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In�de�periode�200042008�heeft�de�EU�meer�dan�560�miljoen�euro�uitgetrokken�voor�verkiezings=

bijstandsprojecten� in� meer� dan� 50� landen,� onder� meer� in� post4conflictsituaties� zoals� Tsjaad,�

Sierra�Leone�en�Haïti.�

�

De�bijstand�aan�overheidsinstanties,�ook�verkiezingscomités,�wordt�verleend�uit�de�middelen�voor�

geografische� samenwerking� van� de� EG� en� uit� het� Stabiliteitsinstrument.� Steun� voor� het� maat4

schappelijk�middenveld�kan�uit�deze�instrumenten�en�van�het�EIDHR�afkomstig�zijn.��

�

Tussen�juli�2007�en�juni�2008�heeft�de�EU�bijvoorbeeld�steun�verleend�aan�de�volgende�

projecten�voor�verkiezingsondersteuning:�

�� steun� voor� microprojecten� voor� verkiezingsondersteuning� in� Oost=Europa,� het�

Middellandse=Zeegebied�en�het�Midden=Oosten�(3�miljoen�euro);�

�� steun�voor�de�hervorming�van�het�kiesstelsel�van�Tsjaad�met�het�oog�op�de�destijds�voor�eind�

2007�geplande�verkiezingen,�(5�miljoen�euro);�

�� voorbereidende� bijstand� aan� Zambia� ter� overbrugging� van� de� kloof� tussen� de� periode�

onmiddellijk� na� de� verkiezingen� en� de� waarschijnlijke� start� van� een� meerjarig�

verkiezingsondersteuningsprogramma,� gericht� op� de� tripartiete� verkiezingen� van� 2011,�

(450.000�euro);�

�� een�bijdrage� aan�het�door�het�UNDP�beheerde� gezamenlijke� fonds� ter�ondersteuning�van�de�

opstelling�van�kiezerslijsten�met�foto's�in�Bangladesh�(15�miljoen�euro);�

�� een�bijdrage�aan�het�door�het�UNDP�beheerde�gezamenlijke�fonds� ter�ondersteuning�van�het�

herstel�en�de�werking�van�de�nationale�kiescommissie�van�Sierra�Leone�(11.700.000�euro);��

�� steun�voor�de�verkiezingsprocessen�en�het�parlement�in�Jemen�(5.300.000�euro);�

�� steun�voor�het�programma�voor�democratisch�bestuur�en�verantwoordingsplicht�in�Uganda�(12�

miljoen�euro,�waarvan�6�miljoen�euro�voor�verkiezingsbijstand);�

�� een� bijdrage� � ter� bevordering� van� dialoog� en� democratie� in� Zimbabwe� in� het� kader� van� de�

verkiezingen�van�2008�in�Zimbabwe�(3�miljoen�euro);�

�
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4.12.� Economische,�sociale�en�culturele�rechten�

�

De� Europese� Unie� hecht� evenveel� belang� aan� economische,� sociale� en� culturele� rechten� als� aan�

burgerrechten� en� politieke� rechten,� gelet� op� de� universaliteit,� ondeelbaarheid,� onderlinge�

afhankelijkheid� en� onderlinge� verbondenheid� van� alle�mensenrechten� en� fundamentele� vrijheden,�

zoals�bekrachtigd�door�de�Wereldconferentie�over�de�mensenrechten�van�1993�in�Wenen
101

�.�Beide�

categorieën� rechten� vinden� hun� oorsprong� in� de� inherente� waardigheid� van� de� mens,� en� de�

daadwerkelijke�toepassing�van�elk�recht�is�onontbeerlijk�voor�de�volledige�toepassing�van�de�andere�

rechten.�Deze�link�wordt�op�een�bijzonder�uitdrukkelijke�manier�gelegd�in�het�VN4Verdrag�inzake�

de�rechten�van�het�kind,�waarbij�alle�lidstaten�van�de�Europese�Unie�partij�zijn,�en�is�ook�terug�te�

vinden�in�het�Internationale�Verdrag�inzake�de�rechten�van�personen�met�een�handicap.�

�

In�de�verslagperiode�heeft�de�Raad�voor�de�mensenrechten�van�de�VN�door�middel�van�een�resolutie�

tijdens� zijn� achtste� zitting� op� 18� juni� 2008� het� Facultatief� Protocol� bij� het� Internationaal�

Verdrag� inzake� economische,� sociale� en� culturele� rechten� aangenomen.� De� resolutie� van� de�

Mensenrechtenraad�zal� ter�goedkeuring�worden�voorgelegd�aan�de�Algemene�Vergadering�van�de�

VN� in� haar� 63e� zitting� eind� 2008.� De� EU� heeft� actief� deelgenomen� aan� de� voorafgaande�

besprekingen� binnen� de� werkgroep� betreffende� het� facultatief� protocol,� die� de� tekst� van� het�

instrument�heeft�opgesteld�
102

.�Doel�van�het�protocol�is�de�oprichting�van�een�klachtenmechanisme�

uit�hoofde�van�het�Internationaal�Verdrag�inzake�economische,�sociale�en�culturele�rechten.��

�

De� EU� heeft� met� belangstelling� de� werkzaamheden� van� het�V�=Comité� inzake� economische,�

sociale� en� culturele� rechten� gevolgd,� evenals� de� aanneming� door� het� Comité� van� algemeen�

commentaar� �nr.�19�bij�artikel�9�van�het�Verdrag,�waarin�de�normatieve� inhoud�wordt�uiteengezet�

van�het�recht�op�sociale�zekerheid�en�de�verplichtingen�die�daaruit�voortvloeien�voor�de�staten�die�

partij�zijn�bij�het�Verdrag.�Tijdens�zijn�39e�en�40e�zitting�heeft�het�Comité�zich�gebogen�over�de�

stand�van�uitvoering�van�het�Verdrag�in�negen�staten�die�partij�zijn�bij�het�Verdrag,�waaronder�twee�

lidstaten�van�de�EU,�op�basis�van�door�die�staten�ingediende�verslagen�en�een�constructieve�dialoog�

met�een�delegatie�van�elk�van�hen�
103

.��

�
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� http://www2.ohchr.org/english/law/vienna.htm.�

102
� http://www2.ohchr.org/english/issues/escr/intro.htm.�

103
� http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/index.htm.�
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De� EU� heeft� steun� verleend� aan� verscheidene� V�=mandaten� in� verband� met� economische,�

sociale� en� culturele� rechten,� met� name� de� speciale� rapporteurs� inzake� onderwijs,� huisvesting,�

lichamelijke�en�geestelijke�gezondheid,�voeding,�toxische�en�gevaarlijke�producten�en�afvalstoffen,�

intern� ontheemden,� inheemse� bevolkingsgroepen,� de� onafhankelijke� deskundige� inzake� extreme�

armoede�en�het�recentelijk�ingestelde�mandaat�voor�een�onafhankelijke�deskundige�voor�toegang�tot�

drinkwater�en�sanitaire�voorzieningen.�De�EU�is�ingenomen�met�die�waardevolle�bijdragen�die�zij�

bij� het� vervullen� van� hun�mandaten� hebben� geleverd� aan� de� bevordering� en� bescherming� van� de�

mensenrechten,� waaronder� een� beter� begrip� van� de� draagwijdte� van� deze� rechten� en� de�

verplichtingen�die�daarmee�gepaard�gaan.�

�

De� EU� heeft� actief� bijgedragen� tot� de� aanneming� door� de� V�=Commissie� voor� sociale�

ontwikkeling�
104

� van� een� resolutie�betreffende�de�bevordering�van�volledige�werkgelegenheid� en�

van�fatsoenlijk�werk�voor�iedereen.��

�

De�bevordering�van�economische,�sociale�en�culturele�rechten�hangt�nauw�samen�met�inclusieve�en�

billijke� ontwikkeling
105

� .� Niet� voor� niets� wordt� in� zes� van� de� acht�millenniumontwikkelings=

doelstellingen
106

�(MDG's)�sterk�de�nadruk�gelegd�op�menselijke�en�sociale�ontwikkeling.�Zo�is�een�

van�de�doelstellingen�uit�hoofde�van�de�eerste�MDG�(uitbanning�van�extreme�armoede�en�honger)�

het� bereiken�van� "volledige� en�productieve� tewerkstelling� en� fatsoenlijk�werk�voor� iedereen,�met�

inbegrip�van�vrouwen�en�jongeren".��De�EU�heeft�voortdurend�benadrukt�dat�zij�zich�ertoe�verbindt�

de� verwezenlijking� van� de� MDG's� te� steunen,� het� meest� recentelijk� in� de� conclusies� van� de�

Europese�Raad�in�december�2007�en�juni�2008�en�dat�zij�zich�inzet�voor�het�recht�op�ontwikkeling.�

De�EU�heeft�het�voortouw�genomen�bij� internationale�pogingen�om�de�MDG's� te�verwezenlijken�

door,�in�de�aanloop�naar�de�VN4top�van�september�2005,�meer�en�efficiëntere�steun�toe�te�zeggen,�

en� door� vervolgens� in� december�2005� een� verklaring� over� de� Europese� consensus� inzake�

ontwikkeling
107

�aan�te�nemen.�Dit�engagement�komt�onder�meer�tot�uiting�in�de�uit�hoofde�van�het�

Instrument�voor�ontwikkelingssamenwerking�gefinancierde�instrumenten.�

�
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� http://www.un.org/esa/socdev/csd/index.html.�

105
� Zie�hoofdstuk�4.13�Het�recht�op�ontwikkeling.�
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� http://www.un.org/millenniumgoals/�
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� PB�C�46�van�24.2.2006,�blz.�1.�
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De�EU�moet� zich� in� het� externe� beleid,� in� bilaterale� en� regionale� betrekkingen� en� dialogen� inzetten� voor�

werkgelegenheid,� maatschappelijke� samenhang� en� fatsoenlijk� werk� voor� iedereen,� evenals� in� EU4

samenwerkingsprogramma's� met� derde� landen� en� regio's.� Dit� beleid� houdt� in� dat� middels� technische�

samenwerking� en� door� nauwe� samenwerking� met� de� IAO� de� bekrachtiging� en� de� uitvoering� worden�

gestimuleerd�en�mogelijk�gemaakt�van�de�verdragen�van�de�Internationale�Arbeidsorganisatie�(IAO)�inzake�

fundamentele� arbeidsnormen� en� van� andere� door� de� IAO� als� actueel� aangemerkte� verdragen
108
.� Alle�

essentiële�arbeidsverdragen�van�de�IAO�zijn�door�alle�lidstaten�van�de�EU�geratificeerd.�

�

De�EU�moet�in�het�bijzonder�aandacht�besteden�aan�de�agenda�voor�fatsoenlijk�werk,�zoals�uiteengezet�in�

de�mededeling� van� de�Commissie� uit� 2006�met� als� titel:� "Bevordering� van�waardig�werk� voor� iedereen� 4�

Bijdrage�van�de�Europese�Unie�aan�de�uitvoering�van�de�agenda�voor�waardig�werk�over�de�hele�wereld".�

Deze� mededeling� biedt� een� strategie� en� richtsnoeren� voor� het� activeren� van� de� desbetreffende�

beleidsonderdelen�van�de�EU,�met�als�doel�bij�te�dragen�aan�de�bevordering�van�de�universele�doelstelling,�

namelijk�fatsoenlijk�werk�voor�iedereen,�die�door�de�IAO�is�gedefinieerd.�Het�engagement�van�de�EU�op�dit�

gebied� is� bevestigd� door� de� Europese� Raad� in� december� 2007,� die� benadrukte� dat� de� EU4strategie� van�

Lissabon�voor�groei�en�werkgelegenheid�moet�worden�aangevuld�met�een�sterke�externe�dimensie.�Een�door�

de� Europese� Commissie� georganiseerde� internationale� conferentie� over� fatsoenlijk� werk� in� januari� 2008�

bracht�een�breed�scala�van�belangrijke�nationale�en�internationale�belanghebbenden�bijeen
109
�.�Dit�evenement�

volgde� op� een� grootschalige� conferentie� over� de� externe� dimensie� van� maatschappelijk� verantwoord�

ondernemen,�die�door�de�Europese�Commissie�in�december�2007�in�Brussel�is�georganiseerd�
110
.��

�

De� IAO� is� een� wereldwijde� speler� op� het� gebied� van� werkgelegenheid� en� sociale� zaken.� De� EU� steunt�

bijvoorbeeld�de�versterking�van�het� toezichthoudende� systeem�van�de� IAO�en�voert� regelmatig�het�woord�

tijdens�de�internationale�arbeidsconferentie�en�in�de�raad�van�beheer�van�de�IAO�in�verband�met�belangrijke�

gevallen�van�schending�van�fundamentele�arbeidsnormen.�Tijdens�de�verslagperiode�heeft�de�EU�met�name�

gereageerd�in�verband�met�gevallen�in�Belarus,�Zimbabwe�en�Birma�(Myanmar),�Georgië�en�Colombia.�De�

EU�was�een�actieve�en�belangrijke�speler�bíj�het�bereiken�van�de�consensus�die�leidde�tot�de�aanneming�van�

de�IAO4verklaring�over�sociale�gerechtigheid�voor�een�eerlijke�mondialisering�in�juni�2008.�Deze�verklaring�

zal�een�nieuw�kader�vormen�voor�de�ondersteuning�door�de�IAO�van�haar� leden�en�aldus�de� inspanningen�

van�de�IAO�betreffende�de�agenda�voor�fatsoenlijk�werk�verder�versterken.��

�
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� http://www.ilo.org/.�

109
� http://ec.europa.eu/employment_social/international_cooperation/decent_work_conf2008_en.htm.�

110
� Zie�hoofdstuk�4.10�inzake�mensenrechten�en�het�bedrijfsleven.�
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Naast� de� activiteiten� die� met� internationale� fora� verband� houden,� heeft� de� EU� gedurende� de�

verslagperiode�haar�bilaterale�beleidsdialoog�en�samenwerking�met�derde� landen�over� thema's�

als� werkgelegenheid,� arbeidswetgeving� en� sociale� bescherming� opgevoerd.� In� dit� verband� zijn�

dialogen� gevoerd� met� China� en� India� en� zijn� gestructureerde� dialogen� gestart� met� Brazilië� en�

Mexico.�Deze�samenwerking�is�aangevuld�op�regionaal�niveau,�waar�sociale�aangelegenheden�aan�

bod�zijn�gekomen�uit� hoofde�van�de� gezamenlijke� strategie�EU4Afrika� en� tijdens� een� conferentie�

EU4Latijns4Amerika.�Voorts�heeft�de�Gemeenschap� in�haar�meest� recente�bilaterale,� regionale�en�

interregionale�overeenkomsten�ook�sociale�ontwikkelingsdoelstellingen�opgenomen.�Beide�partijen�

gaan�in�deze�overeenkomsten�het�engagement�aan�sociale�rechten�te�erkennen�en�te�bevorderen,�wat�

onder�meer�inhoudt�dat�de�IAO4basisverdragen�inzake�arbeidsrechten�in�acht�worden�genomen.�

�

Uit� hoofde� van� de� bijzondere� stimuleringsregeling� voor� duurzame� ontwikkeling� en� goed� bestuur�

(ook�SAP+�genoemd),�dat�een�onderdeel�vormt�van�het�stelsel�van�algemene�preferenties�(SAP)�van�

de� EU,� kent� de� EU� aanvullende� tariefpreferenties� toe� voor� kwetsbare� landen� die� een� aantal�

internationale� verdragen� inzake� fundamentele� mensen4� en� arbeidsrechten,� milieubescherming� en�

goed�bestuur�hebben�ondertekend�en�daadwerkelijk�uitgevoerd�(zie�het�kader�hieronder).��

�
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Internationale�verdragen�die�van�belang�zijn�voor�de�SAP+=regeling�

�

DEEL�A�

V�/IAO=verdragen�betreffende�fundamentele�arbeids=�en�mensenrechten�
1.� Internationaal�Verdrag�inzake�burgerrechten�en�politieke�rechten�

2.� Internationaal�Verdrag�inzake�economische,�sociale�en�culturele�rechten�

3.� Internationaal�Verdrag�inzake�de�uitbanning�van�alle�vormen�van�rassendiscriminatie�

4.� Verdrag�inzake�de�uitbanning�van�alle�vormen�van�discriminatie�van�vrouwen�

5.� Verdrag�tegen�foltering�en�andere�wrede,�onmenselijke�of�onterende�behandeling�of�bestraffing�

6.� Verdrag�inzake�de�rechten�van�het�kind�

7.� Verdrag�inzake�de�voorkoming�en�de�bestraffing�van�genocide�

8.� Verdrag�betreffende�de�minimumleeftijd�voor�toelating�tot�het�arbeidsproces�(nr.�138)�

9.� Verdrag�betreffende�het�verbod�op�en�de�onmiddellijke�actie�voor�de�uitbanning�van�de�ergste�vormen�

van�kinderarbeid�(nr.�182)�

10.� Verdrag�betreffende�de�afschaffing�van�gedwongen�arbeid�(nr.�105)�

11.� Verdrag�betreffende�de�gedwongen�of�verplichte�arbeid�(nr.�29)�

12.� Verdrag�betreffende�gelijke�beloning�van�mannelijke�en�vrouwelijke�arbeidskrachten�voor�arbeid�van�

gelijke�waarde�(nr.�100)�

13.� Verdrag�betreffende�discriminatie�in�arbeid�en�beroep�(nr.�111)�

14.� Verdrag� betreffende� de� vrijheid� tot� het� oprichten� van� vakverenigingen� en� de� bescherming� van� het�

vakverenigingsrecht�(nr.�87)�

15.� Verdrag�betreffende�de�toepassing�van�de�beginselen�van�het�recht�zich�te�organiseren�en�collectief�te�

onderhandelen�(nr.�98)�

16.� Internationaal�Verdrag�inzake�de�bestrijding�en�bestraffing�van�de�misdaad�van�apartheid�

�

DEEL�B�

Verdragen�betreffende�beginselen�op�het�gebied�van�milieu�en�goed�bestuur�
17.� Protocol�van�Montreal�betreffende�stoffen�die�de�ozonlaag�afbreken�

18.� Verdrag� van�Bazel� inzake� de� beheersing� van� de� grensoverschrijdende� overbrenging� van� gevaarlijke�

afvalstoffen�en�de�verwijdering�ervan�

19.� Verdrag�van�Stockholm�inzake�persistente�organische�verontreinigende�stoffen�

20.� Overeenkomst�inzake�de�internationale�handel�in�bedreigde�dier4�en�plantensoorten�

21.� Verdrag�inzake�biologische�diversiteit�

22.� Protocol�van�Cartagena�inzake�bioveiligheid�

23.� Protocol�van�Kyoto�bij�het�Raamverdrag�van�de�Verenigde�Naties�inzake�klimaatverandering�

24.� Enkelvoudig�Verdrag�van�de�Verenigde�Naties�inzake�verdovende�middelen�(1961)�

25.� Verdrag�van�de�Verenigde�Naties�inzake�psychotrope�stoffen�(1971)�

26.� Verdrag�van�de�Verenigde�Naties�tegen�de�sluikhandel�in�verdovende�middelen�en�psychotrope�stoffen�

(1988)�

27.� Verdrag�van�de�Verenigde�Naties�ter�bestrijding�van�corruptie�(Mexico)�

�

Uit�hoofde�van�de�huidige�SAP4Verordening�(980/2005),�die�tot�en�met�31�december�2008�van�

toepassing�is,�moeten�begunstigde�SAP+4landen�normaliter�alle�in�deel�A�genoemde�verdragen�en�

ten�minste�7�van�de�11�in�deel�B�genoemde�verdragen�hebben�bekrachtigd�en�daadwerkelijk�

uitgevoerd.�De�begunstigde�SAP+4landen�hebben�zich�er�tevens�toe�verbonden�eventuele�resterende�

verdragen�voor�31�december�2008�te�bekrachtigen�en�daadwerkelijk�uit�te�voeren.�

�
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Tijdens� de� verslagperiode� hebben� 15� onder� het� SAP� vallende� landen� SAP+4voordelen� genoten,�

namelijk� Bolivia,� Colombia,� Costa� Rica,� Ecuador,� El� Salvador,� Georgië,� Guatemala,� Honduras,�

Moldavië,�Mongolië,�Nicaragua,�Panama,�Peru,�Sri�Lanka�en�Venezuela.�De�SAP+4voordelen�voor�

Moldavië� zijn� ingetrokken� in� � januari� 2008� toen� de� EG� specifiek� voor� dat� land� verdergaande�

autonome�handelspreferenties�vaststelde.��

�

De� Commissie� bleef� nauwlettend� toezien� op� de� stand� van� bekrachtiging� en� uitvoering� van� de�

verdragen� in� de� 15� begunstigde� SAP+4landen.� Op� 31�maart� 2008� heeft� de�Commissie,� nadat� zij�

informatie�had�ontvangen�volgens�welke�het�hooggerechtshof�van�El�Salvador� enkele�bepalingen�

van� IAO4Verdrag� nr.� 87� betreffende� de� vrijheid� tot� het� oprichten� van� vakverenigingen� en� de�

bescherming�van�het�vakverenigingsrecht�in�strijd�met�de�grondwet�van�El�Salvador�had�verklaard,�

besloten� in� mei� 2008� een� onderzoek� in� te� stellen� krachtens� artikel� 18,� lid� 2,� van� Verordening�

nr.�980/2005�om�na�te�gaan�of�dit�verdrag�niet�langer�in�de�nationale�wetgeving�van�El�Salvador�is�

opgenomen,�dan�wel�of� die�wetgeving�niet� daadwerkelijk�wordt�uitgevoerd.�De�Commissie�heeft�

met� de� lidstaten� van� gedachten� gewisseld� over� een� verdere� versterking� van� het� toezicht� op� de�

uitvoering�van�de�mensenrechtenverdragen�door�de�15�SAP+4landen.�

�

De� tijdelijke� intrekking� van� de� SAP4preferenties� bleef� gehandhaafd� voor� Belarus� en�

Birma/Myanmar,� aangezien� er� zich� geen�wijziging� voordeed� in� de� situatie� in� die� landen� die� had�

geleid�tot�de�tijdelijke�intrekkingen,�en�de�ernstige�en�stelselmatige�schendingen�van�de�beginselen�

in�de�verdragen�betreffende�fundamentele�mensenrechten�en�arbeidsrechten�voortduurden.�

�

4.13.� Recht�op�ontwikkeling�

�

De�EU�zet�zich�consequent�in�voor�het�recht�op�ontwikkeling�als�neergelegd�in�de�verklaring�en�het�

actieprogramma�van�Wenen�(1993).�Aan�die�inzet�wordt�gestalte�gegeven�met�partnerschappen�en�

overeenkomsten�voor�ontwikkelingssamenwerking�met�landen�in�alle�delen�van�de�wereld,�zoals�de�

Overeenkomst�van�Cotonou� tussen�de�EG�en� landen� in�Afrika,� het�Caribisch�Gebied� en�de�Stille�

Oceaan�(ACS4landen).�

�
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De� verklaring� over� het� recht� op� ontwikkeling� die� de�Algemene�Vergadering� van� de�VN� in� haar�

resolutie� 41/128� van� 4� december� 1986� heeft� aangenomen,� heeft� bevestigd� dat� het� recht� op�

ontwikkeling�een�onvervreemdbaar�mensenrecht�is�en�dat�gelijke�kansen�op�ontwikkeling�een�recht�

van�volkeren�en�van�individuen�is.�Met�het�oog�op�monitoring�en�evaluatie�van�de�vooruitgang�bij�

de�bevordering� en�de� toepassing�van�het� recht�op�ontwikkeling,�heeft�de�VN4Commissie�voor�de�

rechten�van�de�mens� in�1998�de�open�werkgroep� inzake�het� recht�op�ontwikkeling� ingesteld.�Het�

mandaat�van�de�werkgroep�is�vervolgens�in�maart�2007�door�de�VN4Mensenrechtenraad�verlengd.�

Tijdens� de� meest� recente� bijeenkomst� van� de� werkgroep� (februari4maart� 2007)� heeft� de� EU�

benadrukt�dat�het�in�de�eerste�plaats�aan�de�staten�is�om�nationale�voorwaarden�voor�de�verwezen4

lijking� van� dit� recht� te� scheppen.� Dat� kan� het� best� worden� gedaan� door� een� mensenrechten4

perspectief�toe�te�passen�in�de�nationale�ontwikkelingsplannen�en�mondiale�partnerschappen,�waarin�

de�nadruk�moet�worden�gelegd�op�de�universaliteit,�ondeelbaarheid,�onderlinge�afhankelijkheid�en�

onderlinge�verbondenheid�van�alle�mensenrechten.�De�negende�bijeenkomst�van�de�werkgroep� is�

uitgesteld�van�25429�februari�tot�18422�augustus�2008.�

�

Tijdens�de�verslagperiode�heeft� de� in�het�kader� van�de�werkgroep�opgerichte� task� force�op�hoog�

niveau� betreffende� de� toepassing� van� het� recht� op� ontwikkeling� zijn� vierde� werkvergadering�

gehouden�(7415�januari�2008).�Bij�deze�gelegenheid�heeft�de�task�force�een�eerste�evaluatie�verricht�

van� de� Partnerschapsovereenkomst� van�Cotonou� tussen� de�EG4� en� de�ACS4landen� als� voorbeeld�

van� de� partnerschappen� die� vorm� geven� aan� de� internationale� dimensie� van� het� recht� op�

ontwikkeling.� De� task� force� erkende� dat� de� samenwerking� uit� hoofde� van� de� overeenkomst� een�

breed� scala� van� beleidsterreinen� omvat,� waaronder� mensenrechten,� goed� bestuur,�

milieubescherming� en� vredesopbouw.� De� task� force� legde� een� duidelijk� verband� tussen� de�

Overeenkomst�van�Cotonou�en�het�kader�en�de�criteria�voor�het� recht�op�ontwikkeling,�en�pleitte�

voor� uitwerking� van� ijkpunten� voor�monitoring� in� de� economische� partnerschapsovereenkomsten�

(EPO's)�waarover�thans�wordt�onderhandeld�of�die�thans�worden�gesloten.�

�
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In� 2007� heeft� de� Commissie� ook� de� fondsen� vrijgegeven� die� waren� bestemd� voor� het� bestuurs4

initiatief�van�de�ACS.�Doel�van�dit�initiatief�is�in�de�partnerlanden�van�de�EU�meer�steun�te�krijgen�

voor�een�hervormingsagenda,�op�gebieden�zoals�mensenrechten,�democratie�en� rechtsstaat.� In�het�

kader� van� dit� initiatief� is� 3�miljard� euro� toegewezen� als� bijkomende� steun� voor� landen� die� reeds�

bereid� zijn� zich� in� te� zetten� voor� plannen� met� ter� zake� doende,� ambitieuze� en� geloofwaardige�

maatregelen�en�hervormingen.�De�plannen�worden�gemaakt�door�partnerlanden�en�zijn�gericht�op�

haalbare�resultaten,�met�als�einddoel�het�terugdringen�van�armoede�en�het�bevorderen�van�duurzame�

ontwikkeling.�Ook�zullen�zij�ijkpunten�bieden�qua�mensenrechten�en�democratie,�waarop�de�EU�zal�

toezien�en�waarover�de�EU�middels�een�politieke�dialoog�met�het�desbetreffende�land�zal�spreken.�

�

4.14.� Vrijheid�van�godsdienst�of�overtuiging�

�

Het�mensenrechtenbeleid� van� de� EU� omvat� de� vrijheid� van� gedachte,� geweten� en� godsdienst� of�

overtuiging,�die�in�diverse�internationale�mensenrechteninstrumenten�is�vastgelegd.��

�

De� EU� doet� actief� mee� aan� debatten� over� vrijheid� van� gedachte,� geweten� en� godsdienst� of�

overtuiging�met�een�brede�waaier�aan�landen,�en�heeft�het�punt�in�een�aantal�bijeenkomsten�van�de�

politieke�dialoog,�bijvoorbeeld�met�China,�Kyrgyzstan�en�Turkmenistan�aan�de�orde�gesteld.�De�EU�

onderneemt� demarches� en� legt� openbare� verklaringen� af� en� geeft� zo� uiting� aan� haar� bezorgdheid�

inzake� de� vrijheid� van� godsdienst� en� daarmee� verband� houdende� onverdraagzaamheid� en�

discriminatie.�

�

Wat�betreft�de�betrekkingen�van�de�EU�met�Azië� is�er�het�ASEM4proces�(Asia4Europe�Meeting),�

dat� de� dialoog� moet� bevorderen� en� moet� zorgen� voor� harmonie� tussen� de� diverse� religies� en�

geloven.�De� vierde� interreligieuze� bijeenkomst� in� het� kader� van�ASEM,�waarvoor�Nederland� als�

gastland�optrad�en�die�van�3�tot�en�met�6�juni�2008�in�Amsterdam�plaatsvond,�vormde�een�trefpunt�

voor� religieuze� leiders,� hoge� ambtenaren,� intellectuelen� en� media� uit� de� ASEM4partners.� De�

vertegenwoordigers�op�deze�bijeenkomst�kwamen�overeen�de�interreligieuze�ASEM4dialoog�verder�

te�bevorderen.� In�dit�verband�maakten�zij�een�verklaring�bekend�over�met�name�de�interreligieuze�

dialoog�en�armoedebestrijding,�het�godsdienstonderwijs,�de�communicatie�in�de�digitale�wereld�en�

het�overheidsbeleid.�De�twee�volgende�jaarvergaderingen�vinden�plaats�in�Azië�en�in�Spanje.��

�
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In�de�door�dit�verslag�bestreken�periode�ontmoetten�de�voorzitters�van�het�Europees�Parlement,�de�Raad�van�

de�Europese�Unie� en�de�Europese�Commissie� in�mei�2008�nagenoeg� twintig�vertegenwoordigers�op�hoog�

niveau� van� de� geloofsgemeenschappen� van� christenen,� joden� en� moslims� in� Europa.� Deze� vierde�

jaarvergadering� met� religieuze� leiders� was� de� tweede� waarbij� de� voorzitters� van� de� drie� EU4instellingen�

betrokken�waren.�De�vergadering�van�dit�jaar�richtte�zich�op�twee�belangrijke�uitdagingen�voor�de�Europese�

Unie,�namelijk�de�klimaatverandering�en�de�verzoening�via�de�interculturele�en�interreligieuze�dialoog.�De�

deelnemers�aan�de�vergadering�wisselden�van�gedachten�over�de�twee�hoofdthema's�en�waren�het�erover�eens�

dat� godsdiensten� en� geloofsgemeenschappen� een� wezenlijke� rol� spelen� in� de� aanpak� van� de�

gemeenschappelijke�uitdagingen�en�het�mobiliseren�van�de�samenleving�voor�een�duurzame�toekomst.��

�

Overeenkomstig� haar� toezegging� om� alle� soorten� discriminatie� te� bestrijden,� onderneemt� de� EU,� in� het�

bijzonder� in�de�VN4organen,� actie� tegen� onverdraagzaamheid� en� discriminatie�op� basis� van� godsdienst�of�

overtuiging.�De�EU�steunt�het�werk�van�de�speciale�rapporteur�van�de�VN�inzake�vrijheid�van�godsdienst�of�

overtuiging,�wiens�mandaat�in�december�2007�met�drie�jaar�is�verlengd.�Tijdens�de�verslagperiode�heeft�de�

EU� zowel� in� de� Algemene� Vergadering� van� de� VN� (AVVN62)� als� in� de� Mensenrechtenraad� actie�

ondernomen.�

�

Tijdens�de�62e�zitting�van�de�Algemene�Vergadering�van�de�VN�heeft�de�EU�haar�gebruikelijke� resolutie�

over� de� uitbanning� van� alle� vormen� van� onverdraagzaamheid� op� basis� van� godsdienst� of� overtuiging�

ingediend�(A/RES/62/157),�die�zonder�stemming� is�aangenomen.�Deze�resolutie�houdt�een�veroordeling� in�

van�alle�vormen�van�onverdraagzaamheid�of�discriminatie�op�basis�van�godsdienst�of�overtuiging.�Zij�spoort�

de�staten�ertoe�aan�te�zorgen�voor�adequate�vrijheden,�zoals�het�recht�om�vrijelijk�zijn�godsdienst�te�beleven�

of� van� godsdienst� te� veranderen,� alsook� voor� de� volledige� eerbiediging� en� bescherming� van� religieuze�

plaatsen�en�symbolen.�Daarenboven�worden�de�staten�aangespoord�om�het�recht�en�de�vrijheid�van�allen�te�

garanderen�om�religieuze,�liefdadigheids4�en�humanitaire�instellingen�op�te�richten,�alsook�het�recht�op�leven,�

vrijheid�en�veiligheid,�en�het� recht�om�niet�gearresteerd,� in�hechtenis�gehouden�of�gefolterd� te�worden�op�

grond� van� een� overtuiging.� Zij� worden� er� voorts� toe� opgeroepen� ervoor� te� zorgen� dat� alle�

overheidsfunctionarissen,� ambtenaren� en� wetshandhavingsinstanties� de� verschillende� godsdiensten� en�

overtuigingen� eerbiedigen� en� resoluut� actie� ondernemen� om� de� verspreiding� van� racistische� of� xenofobe�

ideeën�en�materiaal�die�een�discriminatie,�intimidatie�of�dwang�inhouden�te�verbieden.�Zij�benadrukt�tevens�

dat�vermeden�moet�worden�om�welke�godsdienst�ook�met�terrorisme�te�identificeren�en�dat�beperkingen�op�

de�vrijheid�van�godsdienstbeleving�alleen�toegestaan�zouden�mogen�zijn�indien�deze�bij�wet�beperkt�zijn,�dan�

wel�noodzakelijk�om�de�openbare�veiligheid�en�de�fundamentele�rechten�van�anderen�te�beschermen.��

�
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Evenals�in�voorgaande�jaren�heeft�de�EU�tegen�de�resolutie�van�de�Algemene�Vergadering�van�de�VN�over�

de� bestrijding� van� smaad� aan� godsdiensten� (A/RES/62/154)� gestemd,� omdat� zij� bezwaren� heeft� met�

betrekking� tot� de� algemene� aanpak,� het� conceptuele� kader� en� de� bewoordingen� van� de� resolutie.� In� haar�

stemverklaring� in�de�Derde�Commissie�van�de�VN�heeft� de�EU�gesteld�dat� zij�groot�belang�hecht� aan�de�

bestrijding�van�alle�vormen�van�discriminatie�op�basis�van�godsdienst�of�overtuiging�en�van�aansporing�tot�

religieuze�haat,�en�dat�de�AVVN�en�de�Mensenrechtenraad�deze�onderwerpen�moeten�blijven�behandelen,�

onder�meer�via�een�dialoog�met�de�desbetreffende�speciale�procedures.��

�

De�EU�is�het�ermee�eens�dat�opgeroepen�moet�worden�tot�verontrusting�en�gealarmeerdheid�ten�aanzien�van�

ernstige� gevallen� van� onverdraagzaamheid,� discriminatie� en� gewelddaden� op� basis� van� godsdienst� of�

overtuiging,�en�van�door�extremisme�ingegeven�intimidatie�of�dwang,�die�zich�over�de�hele�wereld�voordoen.�

De�EU�beschouwt�"smaad�aan�godsdiensten"�niet�als�een�geldig�begrip�in�een�betoog�over�mensenrechten.�

Vanuit�het�oogpunt�van�de�mensenrechten�mogen�leden�van�een�religieuze�of�overtuigingsgemeenschap�niet�

worden� beschouwd� als� deel� uitmakend� van� homogene� gehelen.� De� internationale� wetgeving� inzake�

mensenrechten� beschermt� in� de� eerste� plaats� mensen� bij� de� uitoefening� van� hun� recht� op� vrijheid� van�

godsdienst� of� overtuiging� en� niet� de� godsdiensten� als� zodanig.� Bovendien� is� "smaad"� in� de� meeste�

rechtssystemen�een� juridisch� concept�op�grond�waarvan� individuen�of� entiteiten�met� rechtspersoonlijkheid�

een�gerechtelijke�procedure�wegens�smaad�en�laster�kunnen�instellen.�Godsdiensten�of�overtuigingen�hebben�

in� de� meeste� staten� geen� rechtspersoonlijkheid� en� het� is� dan� ook� moeilijk� te� begrijpen� hoe� "smaad� aan�

godsdiensten"�zou�kunnen�worden�gehanteerd�als�een�nuttig�concept�ter�bevordering�van�de�mensenrechten�

of�om�bescherming�of�herstel�te�bieden�tegen�schendingen�van�de�mensenrechten.��

�

De�EU�heeft�benadrukt�dat�discriminatie�op�basis�van�godsdienst�of�overtuiging,�die�een�ernstige�schending�

van�de�mensenrechten�vormt,� in�al�haar�aspecten�moet�worden�aangepakt;�dat�erkend�moet�worden�dat�zij�

niet�beperkt�is�tot�één�godsdienst�of�overtuiging,�noch�tot�één�deel�van�de�wereld;�en�dat�de�bescherming�van�

de�rechten�van�personen�die�tot�religieuze�minderheden�behoren�cruciaal�is�voor�de�vrijheid�van�godsdienst�

of�overtuiging;�dat�gegarandeerd�moet�worden�dat�alle�mensenrechten,�waaronder�het�recht�op�vrijheid�van�

gedachte,� geweten,� uitdrukking� en� godsdienst,� gelijkelijk� geëerbiedigd� en� beschermd� worden;� en� dat� de�

bevordering� van� de� eerbiediging� van� het� aanhangen� van� enige� godsdienst� of� overtuiging� het� best� op� een�

alomvattende� manier� kan� worden� behartigd,� zoals� tot� uiting� is� gekomen� in� de� resoluties� van� de� derde�

Commissie� en� rechtstreeks� tijdens� de� plenaire� vergadering.� Voorts� vindt� de� EU� dat� vrijheid� van�

meningsuiting� en� vrijheid� van� godsdienst� of� overtuiging� niet� zozeer� concurrerende,� als� wel� elkaar�

aanvullende�concepten�zijn.�De�EU�is�zich�er�terdege�van�bewust�dat�deze�rechten�niet�onbeperkt�zijn�maar�

vindt� dat� in� het� bestaande� internationale� recht� inzake� de�mensenrechten� een� juist� evenwicht� is� gevonden�

tussen�deze�rechten�en�de�grenzen�ervan.�

�
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Daarenboven� heeft� de� EU� tijdens� de� zesde� zitting� van� de� Mensenrechtenraad� een� inhoudelijke�

resolutie�over�de�vrijheid�van�godsdienst�of�overtuiging�(A/HRC/RES/6/37)�ingediend,�die�ook�het�

mandaat�van�de�speciale�rapporteur�inzake�vrijheid�van�godsdienst�of�overtuiging�met�een�periode�

van�drie�jaar�verlengt.�De�resolutie�dringt�er�bij�de�staten�op�aan�bepaalde�maatregelen�uit�te�voeren�

om�de�vrijheid�van�godsdienst�of�overtuiging�te�beschermen�en�onverdraagzaamheid�op�basis�van�

godsdienst�of�overtuiging� te�bestrijden.�Zij� roept�ook�alle�actoren� in�de�context�van�verschillende�

dialogen� ertoe� op� bepaalde� fundamentele� onderwerpen� zoals� het� toenemende� extremisme� dat�

godsdiensten� in�alle�delen�van�de�wereld� treft,�aan� te�pakken.� �De�resolutie�werd�aangenomen�bij�

stemming�op�naam,�met�29�voor,�geen�stemmen� tegen�en�18�onthoudingen.�Alle� lidstaten�van�de�

OIC�besloten�zich�te�onthouden�omdat�zij,�hoewel�zij�hun�steun�voor�het�oogmerk�van�het�mandaat�

uitspraken,�ontgoocheld�waren�dat�de�resolutie�de�noodzaak� tot�bescherming�van�de�godsdiensten�

niet�vermeldt.�

�

4.15.� Interculturele�dialoog�

�

De�EU�hecht�zeer�veel�belang�aan�de�bevordering�van�de� interculturele�dialoog,�zowel�binnen�de�

Unie� als�met� derde� landen.� Het� aantal� interacties� tussen� de� Europese� burgers� en� allen� die� in� de�

Europese�Unie�wonen� enerzijds� en� de� diverse� culturen,� talen,� etnische� groepen� en� religies� zowel�

binnen�als�buiten�Europa�anderzijds,�neemt�toe�als�gevolg�van�de�opeenvolgende�uitbreidingen�van�

de� EU,� de� toegenomen� mobiliteit� door� het� ontstaan� van� de� interne� markt,� oude� en� nieuwe�

migratiestromen,� de� toenemende� uitwisselingen� met� de� rest� van� de� wereld� in� het� kader� van� het�

handelsverkeer,�het�onderwijs,�de�vrije�tijd�en�de�mondialisering�in�het�algemeen.�

�

In�de�mededeling�van�de�Commissie
111

�over�een�Europese�agenda�voor�cultuur�in�het�licht�van�de�

mondialisering,� van�mei�2007,� wordt� de� centrale� rol� van� cultuur� in� het� proces� van� de� Europese�

integratie� bevestigd� en� wordt� een� culturele� agenda� voorgesteld� voor� Europa,� en� voor� zijn�

betrekkingen�met� derde� landen.�De� agenda� is� op� basis� van� het�Commissievoorstel� door� de�Raad�

Onderwijs,�Jeugdzaken�en�Cultuur�in�november�2007�goedgekeurd�en�vervolgens�in�december�2007�

door�de�Europese�Raad�bekrachtigd.��

�
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Een�gestructureerd�systeem�van�samenwerking�inzake�culturele�aangelegenheden�tussen�de�lidstaten�en�

de�EU4instellingen�is�ingesteld,�gebaseerd�op�de�open�coördinatiemethode�die�reeds�haar�nut�bewezen�

heeft� bij� het� structureren� van� de� samenwerking� tussen� de� lidstaten� en� de� EU� op� gebieden� zoals�

onderwijs�en�opleiding,� jongerenbeleid�en�sociale�bescherming.�De�vorderingen�met�betrekking� tot�de�

gemeenschappelijke�doelstellingen� zullen�om�de�drie� jaar� door� de�Commissie� en�de� lidstaten�worden�

geëvalueerd.�Daarnaast�heeft�de�Commissie�een�aanvang�gemaakt�met�een�gestructureerde�dialoog�met�

de�culturele�sector.�

�

2008� was� voor� de� Europese� Unie� het� Europese� Jaar� van� de� interculturele� dialoog,� dat� bij� een�

beschikking�112� van�het�Europees�Parlement�en�de�Raad�van�december�2006�was� ingesteld.� In� januari�

ging�het�jaar�officieel�van�start�in�Ljubljana�tijdens�een�Europese�conferentie�die�was�georganiseerd�door�

het�Sloveense�voorzitterschap.�Inmiddels�is�er�zeer�veel�vooruitgang�geboekt�op�een�aantal�fronten.�De�

communicatie4� en� bewustmakingscampagne� die� op� nationaal� niveau� door� iedere� lidstaat� is�

georganiseerd,� met� een� afstemming� op� het� Europese� niveau� op� de� website� (www.dialogue2008.eu),�

heeft� aanzienlijke� belangstelling� gewekt.� Er� zijn� meer� dan� 1�000�mediaverslagen� per� maand�

geregistreerd� en� de� website� is� in� de� eerste� zes� maanden� van� zijn� bestaan� door� een� half� miljoen�

belangstellenden�bezocht.�De�beleidsbesprekingen�in�het�eerste�halfjaar�van�het�Jaar�waren�toegespitst�

op� de� interculturele� bevoegdheden� en� hebben� onder� het� Sloveense� voorzitterschap� geleid� tot� de�

aanneming� van� conclusies� van� de� Raad� waarin� wordt� opgeroepen� tot� een� duurzame� en�

sectordoorsnijdende� strategie� inzake� interculturele� dialoog.� Er� is� gezorgd� voor� coördinatie� van� de�

besprekingen�tussen�de�sectoren�onderwijs,�cultuur,�jongeren�en�audiovisuele�middelen.��

�

De�interculturele�dialoog�was�tijdens�het�Sloveense�voorzitterschap�in�de�eerste�helft�van�2008�eveneens�

een� prioriteit.� De� Europese� Raad� van� juni� 2008� heeft� nota� genomen� van� de� tot� dusver� geleverde�

inspanningen�om�het�Europees�Jaar�van�de�interculturele�dialoog�te�propageren.�In�dit�verband�heeft�hij�

de�waarde� erkend� van� culturele� samenwerking� en� interculturele� dialoog� als� integrerend� deel� van� alle�

relevante�externe�beleidsmaatregelen,�conform�de�aanbevelingen�van�de�conferentie�"New�Paradigms,�

New� Models� &� Culture� in� the� EU's� External� Relations"� (nieuwe� paradigma's,� nieuwe� modellen� en�

cultuur� in� de� externe� betrekkingen� van� de� EU� 4� Ljubljana,� 13414�mei� 2008)� en� de� lopende�

werkzaamheden� in� het� kader� van� de�Alliantie� van�beschavingen.�De�Europese�Raad� heeft� het� belang�

onderstreept�van�culturele�samenwerking�bij�het�aanpakken�van�politieke�processen�en�problemen,�op�

basis�van�een�dialoog�met�de�civiele�samenleving,�voor�het�bevorderen�van�de�contacten�van�mens�tot�

mens�en�voor�het�stimuleren�van�goed�nabuurschap.�

�

�������������������������������������������������
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Er� is�medefinanciering�verstrekt�aan�één�Europees4Jaarproject�per� lidstaat,� alsook�aan�zeven�pan4

Europese�"vlaggenschipprojecten"
113

�die�erop�gericht�zijn�een�zo�ruim�mogelijke�bewustmaking�tot�

stand�te�brengen,�jonge�mensen�aan�te�spreken�en�een�maximale�mediabelangstelling�te�wekken:�

�

De�beleidsbesprekingen�worden�voortgezet�onder�het�Franse�voorzitterschap,�dat�de�slotconferentie�

van�het�Jaar�zal�organiseren�om�de�balans�op�te�maken�van�de�resultaten�en�het�pad�uit�te�zetten�naar�

een�duurzame�strategie.�

�

De�interculturele�dialoog�is�als�horizontale�en�sectoroverschrijdende�prioriteit�in�de�desbetreffende�

communautaire� beleidsgebieden,� programma's� en� acties� geïntegreerd.� Deze� doelstelling� wordt�

zowel� verwezenlijkt� voor� programma's� met� betrekking� tot� cultuur,� onderwijs,� jongeren� en�

burgerschap� als� op� een� aantal� andere� gebieden� zoals� werkgelegenheid,� sociale� zaken,� gelijke�

kansen,�externe�betrekkingen�en�ontwikkelingshulp.�

�

De�interculturele�dialoog�maakt�integraal�deel�uit�van�de�betrekkingen�van�de�EU�met�derde�landen.�

In�de�Europees4mediterrane�betrekkingen�op�regionaal�niveau�vormt�cultuur�een�prioritaire�sector,�

zoals� is� erkend� in� de� Verklaring� van� Barcelona� van� 1995.� � Onder� de� doelstellingen� van� de�

Europees4mediterrane� samenwerking� gaat� er� bijzondere� aandacht� naar� de� sociale,� culturele� en�

menselijke�dimensie.�

�

Het�belang�van�cultuur�wordt� in�de�verf�gezet�door�het�houden�van�vergaderingen�op�ministerieel�

niveau.� Tot� dusver� hebben� er� drie� vergaderingen� van� ministers� van� Cultuur� plaatsgevonden,�

namelijk� in� Bologna� (1996),� Rhodos� (1998)� en� Athene� (2008),� naast� een� bijeenkomst� van� de�

Europees4mediterrane� ministers� van� Buitenlandse� Zaken� (Kreta,� 2003),� alle� gericht� op� de�

interculturele�dialoog.�De� jongste�bijeenkomst�van�de�ministers�van�Cultuur,� in�Athene�op�29�en�

30�mei� 2008,� heeft� een� proces� op� gang� gebracht� dat� moet� leiden� tot� een� volledig� uitgebouwde�

Europees4mediterrane�Cultuurstrategie,�waarin�zowel�op�het�gebied�van�de�dialoog�tussen�culturen�

als� op� dat� van� het� cultuurbeleid�wordt� samengewerkt.� Een� op� te� richten� ad� hoc� groep�Euromed4

deskundigen�zal�de�strategie�opstellen�zodat�deze�tijdens�de�volgende�vergadering�van�de�ministers�

van�Cultuur�in�2010�kan�worden�goedgekeurd.��

�

�������������������������������������������������
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� http://www.interculturaldialogue2008.eu/354.0.html?&redirect_url=my4startpage4eyid.html�
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De� belangrijke� rol� die� cultuur� in� de� externe� betrekkingen� speelt,� wordt� aangetoond� door� de�

goedkeuring� en� succesvolle� implementering� van� acties� en� samenwerkingsprogramma's,� zoals� de�

Anna�Lindh�Foundation� (onder�meer� via� de� "1001� actions� for� dialogue"),�EuroMed�Audiovisual,�

EuroMed� Heritage,� de� Regionale� Informatie4� en� Communicatieprogramma's,� de� programma's�

Euromed�Youth�en�Euromed�Gender.��

�

Euromed�Partnership�heeft�het�Europese�Jaar�van�de�Interculturele�Dialoog�2008�actief�gesteund:�in�

november� 2007� besloten� de� Europees4mediterrane� ministers� van� Buitenlandse� Zaken� 2008� tot�

"Europees4mediterraan�jaar�van�de�dialoog�tussen�de�culturen"�te�maken.�

�

De�culturele�pijler�van�de�Ontmoeting�Azië4Europa� (ASEM�4�Asia4Europe�Meeting)�wordt� actief�

versterkt.�De�derde�ASEM4bijeenkomst�van�ministers�van�Cultuur,� die�op�22�en�23�april� 2008� in�

Kuala�Lumpur�heeft�plaatsgevonden,�had�als�thema�"Cultural�Diversity�4�Realizing�the�Action�Plan"�

(Culturele� diversiteit� 4� uitvoering� van� het� actieplan)� Deze� ministeriële� bijeenkomst� heeft� de�

culturele�uitwisseling�en�de�samenwerking� tussen�Azië�en�Europa�versterkt,�zoals�uitgestippeld� in�

het�in�juni�2005�in�Parijs�aangenomen�Actieplan�van�de�ministers�van�Cultuur.��

�

De� Stichting� Azië4Europa� (ASEF)� en� haar� vlaggenschipprogramma's� inzake� intellectuele� en�

culturele�uitwisseling�worden�door�de�Commissie�gesteund.�Verwacht�wordt�dat�de�verdere�uitbouw�

van�Culture360,�een�cultureel�webportaal�Azië4Europa,�de�artistieke�en�culturele�uitwisseling�tussen�

ASEM4lidstaten�zal�intensiveren.��

�

Cultuur�speelt�een�fundamentele�rol�in�de�samenwerking�van�de�EU�met�de�Raad�van�Europa,�die�de�

gezamenlijke�actie�"Interculturele�steden",�de�gezamenlijke�organisatie�van�de�"Europese�dagen�van�

het�cultureel�erfgoed"�en�gezamenlijke�activiteiten�op�de�Westelijke�Balkan�omvat.��

�
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Alle�EU4lidstaten�en�de�Europese�Commissie�verlenen�hun�steun�aan�de�Alliantie�van�beschavingen�

en� zijn� lid� van� de� Groep� Vrienden.� De� Alliantie� is� eind� 2005� door� de� premiers� van� Spanje� en�

Turkije,�samen�met�voormalig�VN4secretaris4generaal�Kofi�Annan,�op�de�rails�gezet�ter�bevordering�

van�wederzijds�begrip� en� samenwerking� tussen� naties� en�volken�doorheen�de�diverse� culturen� en�

godsdiensten� teneinde� zodoende� de� krachten� die� polarisatie� en� extremisme� aanwakkeren� een� halt�

toe�te�roepen.�Tijdens�het�eerste�jaarforum�van�de�Alliantie�in�januari�2008�in�Madrid�is�een�aantal�

initiatieven� gelanceerd,� zoals� het� snellereactiemechanisme� voor� de� media,� een� mediafonds,� een�

Clearinghouse� inzake� mediageletterdheid,� een� Jongerensolidariteitsfonds� en� een� Jongeren4

werkgelegenheidsinitiatief.�

�

4.16.� Asiel,�migratie,�vluchtelingen�en�ontheemden�

�

Vraagstukken� in�verband�met�migratie,� asiel� en� vluchtelingen�behoren� tot� de�prioritaire� gebieden�

van� het� EU4beleid� binnen� de� EU� en� in� haar� externe� betrekkingen.� De� EU� benadrukt� dat� moet�

worden�voortgegaan�met�de�uitvoering�van�de�programma's�van�Tampere�en�Den�Haag�voor�justitie�

en� binnenlandse� zaken� en� dat�moet�worden� gewerkt� aan� een� vervolg� daarop� teneinde� de� interne�

veiligheid�van�Europa�en�de�fundamentele�vrijheden�en�rechten�van�de�burgers�verder�te�versterken.��

�

Sedert� de� aanneming� van� de� Totaalaanpak� van� migratie� door� de� Europese� Raad� in� 2005� en� de�

bevestiging�daarvan�door�de�Raad�in�2006�heeft�de�EU�internationaal�een�pioniersrol�vervuld�door�

een�alomvattende�en�evenwichtige�benadering�van�migratievraagstukken�in�partnerschap�met�derde�

landen� te�propageren.�De�Totaalaanpak�beoogt� alomvattende�en�coherente�beleidsmaatregelen�die�

de� ruime� scala� van� migratiegerelateerde� onderwerpen� bestrijken,� en� daarbij� de� verschillende�

beleidsgebieden,� zoals� ontwikkeling,� sociale� zaken� en�werkgelegenheid,� externe� betrekkingen� en�

justitie�en�binnenlandse�zaken,�bijeenbrengen,�naast�kortetermijnacties�en�een�beraad�op�de�langere�

termijn�om�migratie�en�gedwongen�migratie�bij�de�wortel�aan�te�pakken.�Een�centraal�thema�in�de�

Totaalaanpak�is�het�werk�in�partnerschap�met�de�landen�van�oorsprong�of�doorreis;�sleutelbegrippen�

hierbij� zijn� partnerschap,� solidariteit� en� gedeelde� verantwoordelijkheid.� In� het� begin� was� de�

totaalaanpak� gericht� op�Afrika� en� het�Middellandse4Zeegebied� en� de� reikwijdte� ervan� is� in� 2007�

uitgebreid�met�de�regio's�ten�oosten�en�ten�zuidoosten�van�de�EU.�

�
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In� de� mededeling� van� de� Commissie�
114

� van� december� 2007� is� ernaar� gestreefd� de� stappen� te�

omschrijven�die�moeten�worden�gezet�om�het�reeds�aanzienlijke�geleverde�werk�voort�te�zetten�en�

tot�een�gemeenschappelijk�immigratiebeleid�te�komen.�De�mededeling�omvatte�dan�ook�zowel�een�

evaluatie�van�de� resultaten� en�vorderingen�op�dit� gebied� 4�waaronder� een� tussentijds�voortgangs4

verslag�over�de�totaalaanpak�inzake�migratie�4�als�een�studie�over�de�uitdagingen�die�voor�de�deur�

staan,� op� de� middellange� en� lange� termijn,� op� weg� naar� een� gemeenschappelijk� en� algeheel�

immigratiebeleid.�Er�is�een�nieuwe,�meer�geïntegreerde�aanpak�nodig�om�ervoor�te�zorgen�dat�ten�

aanzien� van� het� immigratiebeleid� het� juiste� evenwicht� wordt� gevonden� tussen� tekorten� op� de�

arbeidsmarkt,� behoeften,� economische� gevolgen,� sociale� gevolgen,� integratiebeleid� en� de�

doelstellingen�van�het�externe�beleid.��

�

Wat�betreft�de�uitvoering�van�de�totaalaanpak�voelt�de�Commissie�zich�gesterkt�door�de�vorderingen�

die�zijn�gemaakt� ten�aanzien�van�Afrika�en�het�Middellandse4Zeegebied,� in�het�bijzonder�de�EU4

missies�naar�Afrikaanse�en�mediterrane�landen,�evenals�door�de�vorderingen�bij�de�toepassing�van�

die�totaalaanpak�op�de�regio's�die�ten�oosten�en�ten�zuidoosten�aan�de�EU�grenzen.�Er�wordt�verder�

gewerkt�aan�een�betere�dialoog�en�samenwerking� inzake�migratie�met�de�regio� ten�zuiden�van�de�

Sahara�en�Noord4Afrika.��

�

Ingaand� op� de� mededeling� van� de� Commissie
115

� heeft� de� Europese� Raad� van� december� 2007�

onderstreept�dat�een�nieuw�politiek�elan�nodig�is�en�dat�de�verdere�ontwikkeling�van�een�Europees�

migratiebeleid�dat�een�aanvulling�vormt�op�het�beleid�van�de� lidstaten,�van�prioritair�belang�blijft�

voor� het� aangaan� van� de� uitdagingen� en� het� grijpen� van� de� kansen� die� de�migratie� in� een� nieuw�

tijdperk�van�globalisering�inhoudt.��

�

�������������������������������������������������
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� Naar�een�gemeenschappelijk�immigratiebeleid,�COM�(2007)780�def.�van�5.12.2007.�

115
� Naar�een�gemeenschappelijk�immigratiebeleid,�COM�(2007)780�def.�van�5.12.2007.�
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De� Commissie� heeft� in� juni� 2008� een� mededeling� aangenomen� over� "Een� gemeenschappelijk�

immigratiebeleid�voor�Europa:�beginselen,�maatregelen�en�instrumenten"�en�een�"Asielbeleidsplan�4

Een�geïntegreerde�aanpak�van�bescherming�in�de�hele�EU"�die�een�bijdrage�vormen�voor�de�verdere�

ontwikkeling� van� het� gemeenschappelijk� immigratie4� en� asielbeleid.� In� de� mededeling� zijn� tien�

gemeenschappelijke�beginselen�opgenomen�die� ten�grondslag� liggen�aan�de�verdere�ontwikkeling�

van�het�gemeenschappelijk�immigratiebeleid,�ondergebracht�onder�de�drie�voornaamste�punten�van�

het� EU4beleid,� namelijk� welvaart,� solidariteit� en� veiligheid.� Het� Asielbeleidsplan� bevat� de�

architectuur�van�de� tweede� fase�van�het�gemeenschappelijk�Europees�asielstelsel� (CEAS)�met�als�

overkoepelende�doelstellingen�het�handhaven�van�het�traditionele�humanitaire�en�veiligheidsbeleid�

van�de�Unie�en�het�zorgen�voor�een� reële�gelijke�behandeling� inzake�bescherming� in�de�hele�EU�

dankzij� de� verdere� harmonisatie� van� de� asielwetgeving� van� de� lidstaten,� en� een� geïntensiveerde�

praktische�samenwerking�en�solidariteit�tussen�de�lidstaten�en�tussen�de�EU�en�derde�landen.�Zowel�

in� de� mededeling� als� in� het� beleidsplan� krijgen� de� voornaamste� resterende� elementen� inzake�

immigratie�en�asiel�van�het�Haags�programma�hun�beslag.�Naar�verwachting�zal�de�Europese�Raad�

in�oktober�2008�een�Europees�Pact�inzake�immigratie�en�asiel�bekrachtigen.�Het�pact�moet�het�debat�

in�de�EU�over�migratie�en�asiel�een�nieuw�politiek�elan�geven.�Middels�dit�pact� legt�de�Europese�

Raad�zich�vast�op�vijf�prioriteiten:�organisatie�van� legale� immigratie�en� integratie,�controle�op�de�

illegale� immigratie,� doeltreffender� grenscontroles,� bouwen� aan� een� Europa� van� asiel� en�

totstandbrenging� van� een� algemeen� partnerschap� met� de� landen� van� oorsprong� en� de�

doorreislanden.�Deze�prioriteiten�zullen�verder�worden�omgezet�in�concrete�maatregelen,�met�name�

in�het�programma�dat�in�2010�een�vervolg�moet�worden�op�het�Haags�programma.��

�
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De�Raad�Algemene�Zaken�van�juni�2008�heeft�benadrukt�hoe�belangrijk�het�is�om�de�dialoog,�het�

partnerschap�en�de�samenwerking�met�derde�landen�met�betrekking�tot�migratieaangelegenheden�op�

een� alomvattende� en� regionaal� evenwichtige� wijze� voort� te� zetten.� De� Raad� herhaalde� dat�

eerbiediging�van�de�mensenrechten�en�de�fundamentele�vrijheden�van�migranten,�het�Verdrag�van�

Genève�en�een�goede�toegang�tot�asielprocedures�ten�grondslag�liggen�aan�het�migratiebeleid�van�de�

EU.�De�Raad�was� ingenomen�met�de�vooruitgang�die�met�de� toepassing�van�de� totaalaanpak�van�

migratie� is� geboekt,� middels� de� ontwikkeling� van� instrumenten� zoals� migratiemissies� en�

bijbehorende� follow4upprocessen,� samenwerkingsplatforms,� mobiliteitspartnerschappen� op� basis�

van�vrijwilligheid�en�migratieprofielen,�en�door�gebruik�te�maken�van�de�bestaande�structuren�voor�

dialoog� en� samenwerking.� Er� zijn� in� het� bijzonder� met� Moldavië� en� Kaap4Verdië�

proefpartnerschappen� gesloten� in� de� marge� van� de� Raad� Justitie� en� Binnenlandse� Zaken� van�

juni�2008.� � De� mobiliteitspartnerschappen� worden� uitgevoerd� door� de� lidstaten,� de� Europese�

Gemeenschap�en�het�partnerland�gezamenlijk.�

�

Er� is� een� "Thematisch
 programma
 voor
 de
 samenwerking
 met
 derde
 landen
 inzake
 de


ontwikkelingsaspecten
 op
 het
 gebied
 van
migratie
 en
 asiel"� (200742013)� opgesteld.� Zoals� bij� het�

vorige�AENEAS4programma� is�de� algemene�doelstelling�van�het�nieuwe� thematische�programma�

derde� landen� bij� te� staan� bij� het� verbeteren� van� het� beheer� van� hun� migratiestromen� in� al� hun�

aspecten.�De�nadruk�zal�liggen�op�landen�langs�zuidelijke�en�oostelijke�migratieroutes�naar�de�EU,�

hoewel�ook�andere�migratieroutes�en�zuid4zuid4migratie�aan�de�orde�zullen�komen.�Voorts�zullen�

migratie�en�ontwikkeling,�arbeidsmigratie,�asiel�en�bescherming�van�vluchtelingen,�mensensmokkel�

en�mensenhandel�alsook�illegale�immigratie�met�horizontale�initiatieven�worden�aangepakt.��

�

Wat�de�inzet�van�de�EU�in�het�debat�over�migratie�op�wereldschaal�betreft,�hebben�de�Commissie�en�

de�lidstaten�actief�bijgedragen�aan�de�voorbereiding�van�het�wereldwijde�forum�voor�migratie�en�

ontwikkeling�(GFMD),�en�hebben�zij�aan�de�eerste�zitting�ervan,�waarvoor�België�in�juli�2007�in�

Brussel�als�gastheer�optrad,�deelgenomen.�Het� forum�is�een�initiatief�van�een�aantal�staten�en�een�

nuttig�instrument�voor�de�uitwisseling�van�standpunten�en�ideeën�aangaande�de�samenhang�tussen�

migratie� en� ontwikkeling.� Het� biedt� landen� de� gelegenheid� de� dialoog� over� migratie� en�

ontwikkeling�voort�te�zetten�en�bij�te�dragen�aan�de�uitwerking�van�holistische�benaderingen�in�dit�

verband.�Het� tweede�GFMD�zal� in�december�2008�plaatsvinden� in�Manila� (Filipijnen).�Het�derde�

GFMD�zal�in�november�2009�in�Griekenland�worden�gehouden.��
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4.17.� Racisme,�vreemdelingenhaat,�non=discriminatie�en�eerbied�voor�diversiteit�

�

Racisme� en� vreemdelingenhaat� zijn� onverenigbaar� met� de� beginselen� waarop� de� EU� is� gegrondvest.� De�

instellingen� van� de�EU�hebben� herhaaldelijk� alle� uitingen� ervan� verworpen� en�veroordeeld.�De�EU�volgt,�

binnen�de�grenzen�van�de�haar�bij�de�Verdragen�verleende�bevoegdheden,�vastbesloten�een�duidelijk�beleid�

van�bestrijding�van�deze�verschijnselen,�zowel�binnen�de�Unie�als�in�haar�externe�optreden.�

�

De� EU� spant� zich� binnen� de� Verenigde� Naties� in� om� racisme� en� discriminatie� te� bestrijden.� Tijdens� de�

62e�zitting� van� de�Algemene�Vergadering� van� de�VN� (AVVN)� heeft� de�EU� in� de�Derde�Commissie� een�

verklaring�afgelegd�over�de�uitbanning�van� racisme�en� rassendiscriminatie.�De�EU�neemt�ook�constructief�

deel�aan�de�voorbereidingen�voor�de�Durban4evaluatieconferentie�die�in�2009�in�Genève�in�het�kader�van�de�

Algemene� Vergadering� zal� plaatsvinden.� Tijdens� die� conferentie� moet� vooral� aandacht� uitgaan� naar� de�

uitvoering�van�de�bestaande�normen.�Ter�voorbereiding�van�de�evaluatieconferentie�hebben�de�EU4lidstaten�

en� de� Commissie/FRA� een� door� het� VN4Bureau� van� de� Hoge� Commissaris� voor� de� mensenrechten�

opgestelde� vragenlijst� beantwoord� en� aan� het� voorbereidende�Comité� van� de�Durban4evaluatieconferentie�

doen�toekomen�waarin�de�beleidsmaatregelen,�programma's�en�projecten�ter�uitvoering�van�de�verklaring�en�

het� actieprogramma� van� Durban� in� de� lidstaten� en� op� het� niveau� van� de� Gemeenschap� zijn� uiteengezet.��

Daarnaast�heeft�de�EU�tijdens�de�zevende�zitting�van�de�Mensenrechtenraad�(maart�2008)�de�verlenging�van�

het� mandaat� van� de� speciale� rapporteur� inzake� hedendaagse� vormen� van� racisme,� vreemdelingenhaat� en�

aanverwante�vormen�van�onverdraagzaamheid�gesteund.��

�

De�Commissie� en� de� lidstaten� van� de� EU�werken� via� de� coördinatie� in� EU4verband� actief� en� regelmatig�

samen�in�het�kader�van�de�OVSE�om�te�verkrijgen�dat�de�toezeggingen�die�de�56�deelnemende�staten�van�de�

OVSE�op�het�gebied�van�de�strijd� tegen� racisme�en�vreemdelingenhaat,�non4discriminatie�en�eerbied�voor�

diversiteit� hebben� gedaan,�worden� uitgevoerd.� In� dat�verband� is� de� bijeenkomst� betreffende� de� uitvoering�

van� de� menselijke� dimensie,� die� jaarlijks� door� de� OVSE/ODIHR� in�Warschau� wordt� georganiseerd,� een�

waardevol�forum�voor�de�Commissie�en�de�EU4lidstaten.��

�

In�het�kader�van�de�Raad�van�Europa�zet�de�Europese�Commissie�tegen�Racisme�en�Intolerantie�(ECRI)�haar�

in� 1993� aangevatte� werkzaamheden� voort.� Zij� staat� in� nauw� contact� met� de� eenheid� Antidiscriminatie,�

Grondrechten� en� Sociale�Rechten� van� het� directoraat4generaal�Werkgelegenheid� en� Sociale� Zaken� van� de�

Europese�Commissie,�alsook�met�het�Bureau�voor�de�grondrechten.�

�
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Op�18�juni�2008�hebben�de�Europese�Gemeenschap�en�de�Raad�van�Europa�een�overeenkomst�ondertekend�

waarbij�een�ruim�samenwerkingskader� inzake�het�Bureau�voor�de�grondrechten�en�de�Raad�van�Europa� is�

ingesteld.� De� overeenkomst� bevat� bepalingen� betreffende� de� organisatie� van� geregelde� bijeenkomsten,�

informatie4uitwisseling� en� coördinatie� van� activiteiten.� Zij� voorziet� in� de� aanstelling� door� de� Raad� van�

Europa�van�twee�onafhankelijke�personen�die�in�de�raad�van�bestuur�en�het�dagelijks�bestuur�van�het�Bureau�

als� lid� en� plaatsvervangend� lid� zullen� zetelen� en� bepaalt� het� stemrecht� van� de� Raad� van� Europa� in� die�

organen.�

�

De�EU�heeft�racisme�en�vreemdelingenhaat�aan�de�orde�gesteld�in�haar�politieke�dialogen�met�derde�landen,�

bijvoorbeeld�Rusland�en�China.�Deze�vraagstukken�zijn�ook�geïntegreerd� in�de�samenwerkingsstrategieën;�

dat�is�bijvoorbeeld�het�geval�in�het�kader�van�de�actieplannen�van�het�Europees�Nabuurschapsbeleid,�waarin�

de� partnerlanden� zich� ertoe� verbinden� samen� te� werken� voor� het� bestrijden� van� alle� vormen� van�

discriminatie,�religieuze�onverdraagzaamheid,�racisme�en�vreemdelingenhaat.��

�

De� strijd� tegen� racisme,� vreemdelingenhaat� en� discriminatie� ten� aanzien� van�minderheden� en� autochtone�

bevolkingsgroepen�is�een�van�de�prioriteiten�voor�financiering�in�het�kader�van�het�EIDHR.�Uit�de�middelen�

van� het� EIDHR� verleent� de� EU� steun� aan� de�Hoge�Commissaris� van� de�VN� voor� de�mensenrechten,� ter�

uitvoering� van� de� bestaande� internationale� normen� inzake� gelijkheid� en� non4discriminatie,� met� name� de�

verklaring� en� het� actieprogramma� van� Durban� en� het� Internationaal� Verdrag� inzake� de� uitbanning� van�

rassendiscriminatie.�De�activiteiten�in�het�kader�van�het�project�zijn�onder�meer�bewustmakingscampagnes�

en� seminars,� adviesverlening� via� projecten� voor� technische� samenwerking� met� regeringen,� alsmede�

onderzoek�en�analyse.�De�voornaamste�partners�zijn�het�UNDP,�de�UNESCO,�de�Wereldbank,�de�IAO,�en�

andere� internationale� instellingen,� mensenrechtenorganisaties� en� organisaties� van� het� maatschappelijk�

middenveld.�

�

4.18.� Rechten�van�personen�die�tot�een�minderheid�behoren�

�

De�EU�heeft� zich� ertoe� verbonden� de�mensenrechten� van� alle� personen� ten� volle� te� eerbiedigen,� ook� van�

degenen�die�tot�een�minderheid�behoren.�In�het�Handvest�van�de�grondrechten�van�de�EU�wordt�opgeroepen�

tot� de� bescherming� van� de� culturele,� godsdienstige� en� taalkundige� verscheidenheid,� terwijl� het� Verdrag�

betreffende�de�Europese�Unie�het�beginsel�huldigt�van�het�volledig�genot�van�rechten�en�vrijheden�zonder�

discriminatie,� inclusief� het� behoren� tot� een� nationale�minderheid,� het� recht� om� vrijelijk� de� naam� van� een�

vereniging�te�kiezen�en�het�recht�om�aan�het�openbare�leven�deel�te�nemen�door�het�oprichten�van�politieke�

partijen.��

�
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Er� is� een� raadgevende� deskundigengroep� op� hoog� niveau� voor� de� sociale� integratie� van� etnische�

minderheden�en�hun�volwaardige�participatie�op�de�arbeidsmarkt�ingesteld.�Het�verslag�en�de�aanbevelingen�

van� die� groep� zijn� tijdens� een� conferentie� op� 3� en� 4�december� 2007� in� Brussel� gepresenteerd.� De�

werkzaamheden� van� de� groep� waren� toegespitst� op� het� al� dan� niet� samengaan� van� het� behoren� tot� een�

etnische� minderheid� en� sociale� achterstelling� en� op� het� in� kaart� brengen� van� goede� praktijken� in�

ondernemingen�en�overheidsbeleid.��

�

Een�van�de�door�de�Europese�Raad�van�Kopenhagen�in�1993�vastgelegde�criteria�voor�landen�die�lid�wensen�

te�worden�van�de�EU�is�het�respect�voor�en�de�bescherming�van�minderheden.�In�2007�en�in�de�eerste�helft�

van�2008�bleef,�in�de�context�van�het�uitbreidingsproces�van�de�EU�en�met�betrekking�tot�het�Stabilisatie4�en�

Associatieproces� met� de� landen� van� de� Westelijke� Balkan�
116
,� dan� ook� bijzondere� aandacht� naar� de�

eerbiediging� en� de� bescherming� van� minderheden� gaan.� In� de� hele� regio� van� de� Westelijke� Balkan� is�

wetgeving�inzake�de�bescherming�van�minderheden�grotendeels�voorhanden,�maar�de�uitvoering�laat�nog�te�

wensen�over.�De�minderheden�zijn�nog�niet�ten�volle�in�het�politieke�en�sociale�leven�vertegenwoordigd�en�er�

is� nog� discriminatie.� In�Turkije�worden� rechten� van� leden� van�minderheden� alleen� verleend� aan� bepaalde�

niet4islamitische�minderheden�die�ressorteren�onder�het�Verdrag�van�Lausanne�van�1923.�Turkije�heeft�het�

Kaderverdrag� inzake�de�bescherming�van�nationale�minderheden�van�de�Raad�van�Europa�
117
�ondertekend�

noch�geratificeerd.��

�

In�dat�verband�werden�de�ontwikkelingen�in�de�kandidaat4lidstaten�(Kroatië,�de�voormalige�Joegoslavische�

Republiek�Macedonië�en�Turkije)�en�in�de�mogelijke�kandidaat4lidstaten�(Albanië,�Bosnië�en�Herzegovina,�

Montenegro,� Servië� en� Kosovo)� verder� beoordeeld� in� jaarlijkse� voortgangsverslagen� van� de� Europese�

Commissie,� waarvan� de� laatste� reeks� in� november� 2007� aan� het� Europees� Parlement� en� de� Raad� is�

toegezonden.� De� Roma4minderheid� wordt� erkend� als� een� van� de� meest� kwetsbare� groepen� in� Zuidoost4

Europa,� die� in� de� meeste� van� deze� landen� nog� steeds� te� maken� heeft� met� zeer� moeilijke�

levensomstandigheden�en�discriminatie,�in�het�bijzonder�op�het�gebied�van�onderwijs,�sociale�bescherming,�

gezondheidszorg,�huisvesting�en�werkgelegenheid.�Het�nieuwe�Instrument�voor�pretoetredingssteun�(IPA)
118
�

dat� sinds� 2007� in� de� plaats� is� gekomen� van� de� PHARE4� en� CARDS4instrumenten,� voorziet� in� EU4

financiering� ter�bevordering�van�onder�meer�non4discriminatie�en�gelijke�kansen� in� landen�die�zich�op�het�

lidmaatschap�van�de�EU�voorbereiden.��

�

�������������������������������������������������
116
� Albanië,�Bosnië�en�Herzegovina,�Kroatië,�de�Voormalige�Joegoslavische�Republiek�Macedonië,�

Montenegro,�Servië�en�Kosovo�(overeenkomstig�UNSCR�1244).�
117
� De�tekst�van�dit�verdrag�is�te�vinden�op�het�volgende�internetadres:�

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/157.htm.�
118
� Verordening�(EG)�nr.�718/2007�van�de�Commissie�van�12�juni�2007�houdende�uitvoeringsbepalingen�

van�Verordening�(EG)�nr.�1085/2006�van�de�Raad�tot�invoering�van�een�instrument�voor�

pretoetredingssteun�(IPA),�PB�L�170�van�29.6.2007,�blz.�1.�



�

14146/1/08��REV�1� � RTS/mv� 114�

� DG�E�HR� LIMITE� �L�

De� bevordering� en� bescherming� van� de� rechten� van� personen� die� tot� etnische� en� religieuze�minderheden�

behoren,� bleef� een� belangrijk� kenmerk� van� de� externe� betrekkingen.� In� het� kader� van� de�

mensenrechtendialogen�met� verschillende� derde� landen,� staan� de� rechten� van� leden� van�minderheden� nog�

steeds�op�de� agenda.�Het�Europees� Instrument�voor�democratie� en�mensenrechten,�dat� in�2007�het�vorige�

EIDHR�opvolgde,�omvat�de�mogelijkheid�om�acties�betreffende�de�rechten�van�tot�minderheden�behorende�

personen� te� steunen.� In� het� kader� van� de� doelstelling� "versterking� van� de� rol� van� het� maatschappelijk�

middenveld�bij�het�bevorderen�van�mensenrechten�en�democratische�hervormingen,�bij�het�vreedzaam�doen�

samengaan�van�groepsbelangen�en�het�consolideren�van�politieke�participatie�en�vertegenwoordiging"�van�dit�

instrument� kunnen� specifieke� acties� op� het� gebied� van� de� minderheden� worden� opgezet,� die� zowel� op�

nationaal�als�op�transnationaal�en�regionaal�niveau�worden�uitgevoerd.�Voor�verscheidene�nieuwe�projecten�

in�verband�met�de�rechten�van�tot�minderheden�behorende�personen�zijn�in�het�kader�van�de�landenspecifieke�

oproepen� van� het� EIDHR� in� 2007� overeenkomsten� getekend,� bijvoorbeeld� in� Bangladesh,� Bosnië� en�

Herzegovina,� Burundi,� de� voormalige� Joegoslavische� Republiek� Macedonië,� Georgië,� Nigeria,� Pakistan,�

Rwanda,�Rusland�en�Servië.�

�

Het�werk�van�de�onafhankelijke�deskundige�inzake�minderhedenvraagstukken�van�de�VN�is�een�waardevolle�

informatiebron�voor�de�aanpak�van�de�EU�van�deze�vraagstukken�in�de�betrekkingen�met�derde�landen.�Haar�

mandaat� is�op�27�maart�2008�door�de�Mensenrechtenraad�met�drie� jaar�verlengd.�Verder� steunt�de�EU�het�

Forum�voor�minderhedenvraagstukken�dat�op�28�september�2007�door�de�Mensenrechtenraad�is�ingesteld�als�

vervolg�op�de�VN4groep�Minderheden�in�het�kader�van�de�VN4(sub)commissie�mensenrechten.��De�EU�en�de�

lidstaten� blijven� actief� betrokken� bij� de� werkzaamheden� van� internationale� organisaties� die� zich� met�

minderhedenvraagstukken� bezighouden,� zoals� de� OVSE� en� haar� Bureau� van� de� Hoge� Commissaris� voor�

nationale�minderheden,�alsmede�de�Europese�Commissie�tegen�Racisme�en�Intolerantie�(ECRI)�van�de�Raad�

van�Europa�en�de�Commissaris�voor�de�mensenrechten.��

�

De� EU� financiert� momenteel� voor� 1�miljoen� euro� uit� hoofde� van� het� IPA� een� regionaal� project� met�

betrekking� tot� de� Roma.� Het� project� "sociale� insluiting� en� toegang� tot� de� mensenrechten� van�

gemeenschappen� van� Roma,� Ashkali� en� Egyptenaren� in� de�Westelijke� Balkan"� wordt� door� het� UNHCR�

uitgevoerd�en�betreft�de�achterstand�inzake�documenten�en�registratie�van�Roma�in�Bosnië�en�Herzegovina,�

de� voormalige� Joegoslavische� Republiek� Macedonië,� Montenegro,� Servië� en� Kosovo� (overeenkomstig�

UNSCR� 1244).� Het� gebrek� aan� documenten� is� een� van� de� belangrijkste� problemen� waarmee� de� Roma4

bevolking� te� maken� heeft.� � Het� staat� hun� integratie� in� de� samenleving� en� hun� toegang� tot� fundamentele�

burgerrechten�zoals�gezondheidszorg,�onderwijs�of�werk�in�de�weg.�

�
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Het�UNHCR�voert�dit�project�uit�in�partnerschap�met�NGO's�en�in�samenwerking�met�andere�VN4

instanties,� nationale� autoriteiten� en� Roma4informatiecentra.� Dankzij� het� project� kunnen�

Romagemeenschappen� rechtshulp� krijgen� om� te�worden� geregistreerd� in� de� geboorteregisters.� Er�

loopt� een� op� de� Romagemeenschap� toegesneden� informatiecampagne.� Het� project� zal� naar�

verwachting�in�2009�worden�afgerond.��

�

4.19.� Personen�met�een�handicap�

�

De� Europese� Gemeenschap� was� ten� volle� betrokken� bij� de� onderhandelingen� in� de� Algemene�

Vergadering� van� de�VN�over� het� internationaal� verdrag� inzake� de� rechten� van� personen�met� een�

handicap,� dat� op� 30�maart�2007� in�New�York� ter� ondertekening�werd� opengesteld.�De�EG� en� de�

meerderheid�van�haar�lidstaten�behoorden�tot�de�eerste�ondertekenaars�van�het�verdrag.�

�

Door� de� twintigste� bekrachtiging,� op� 3�april� 2008,� traden� het� verdrag� en� het� facultatief� protocol�

daarbij� in� werking.� Dit� is� een� belangrijke� mijlpaal� in� het� streven� om� de� onverkorte� en� gelijke�

uitoefening� van� alle� mensen4� en� grondrechten� door� personen� met� een� handicap� te� propageren,�

beschermen�en�garanderen�en�het�respect�voor�hun�inherente�waardigheid�te�bevorderen.�

�

Op�8�augustus�2008�hadden�de�Europese�Gemeenschap�en�al�haar�lidstaten�het�VN4Verdrag�inzake�

de� rechten� van� personen� met� een� handicap� ondertekend� en� hadden� 16� lidstaten� het� facultatieve�

protocol� ondertekend.� Drie� lidstaten� (Hongarije� op� 20�juli� 2007,� Spanje� op� 3�december� 2007� en�

Slovenië�op�24�april�2008)�hebben�zowel�het�VN4Verdrag�als�het�facultatief�protocol�bekrachtigd�en�

hun�akten�van�bekrachtiging�bij�de�VN�nedergelegd.�

�

De�Commissie�is�bezig�met�het�opstellen�van�het�voorstel�voor�besluiten�van�de�Raad�betreffende�de�

sluiting�van�het�VN4verdrag�en�het�facultatieve�protocol�door�de�Europese�Gemeenschap.�Aan�deze�

voorstellen�worden�verklaringen� gehecht�betreffende�de� respectieve�bevoegdheden�voor�de�onder�

het�Verdrag� vallende� aangelegenheden.�De� succesvolle� sluiting� van� het� verdrag� zal� een�mijlpaal�

voor� de� Europese� Gemeenschap� zijn,� in� die� zin� dat� zij� voor� het� eerst� partij� wordt� bij� een�

alomvattend�mensenrechtenverdrag�van�de�VN.�

�
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Inhoudelijk� brengt� het� verdrag� grote� veranderingen� teweeg:� het� vormt� de� bevestiging� dat� handicaps� een�

mensenrechtenthema� zijn� dat� wettelijk� dient� te� worden� geregeld,� en� dat� het� niet� alleen� als� een�

socialezekerheidskwestie�kan�worden�beschouwd.�Het�verdrag�zal�650�miljoen�personen�met�een�handicap�in�

de�wereld,�waaronder�50�miljoen�Europeanen,�ten�goede�komen.��

�

Het�VN4verdrag�zorgt�voor�een�solide�volkenrechtelijke�basis�om�het�vraagstuk�van�handicaps�aan�de�orde�te�

stellen�in�de�EU4mensenrechtendialogen�met�de�derde�landen�die�het�geratificeerd�hebben;�het�biedt�ook�een�

duidelijk� kader� voor� het� voeren� van� een� politieke� dialoog� over� het� probleem� 'handicaps'� met� onze�

ontwikkelingssamenwerkingspartners.��

�

4.20.� Inheemse�volken�

�

De�verslagperiode�stond�in�het�teken�van�de�aanneming,�op�13�september�2007,�van�de�VN4verklaring�over�

de� rechten� van� inheemse� volken.� Deze� belangrijke� gebeurtenis� in� de� geschiedenis� van� de� strijd� van� de�

inheemse�volken�voor�hun�rechten�is�het�resultaat�van�meer�dan�twintig�jaar�onderhandelen�in�VN4verband.�

De� goedkeuring� van� de� verklaring� in� de� Algemene� Vergadering� vond� plaats� met� 143�stemmen� voor,�

11�onthoudingen�en�4�stemmen�tegen.�De�EU�was�mede4indiener�van�de�resolutie�en�heeft�voor�gestemd.��In�

artikel�43� staat� dat� de� rechten� die� in� de� verklaring� worden� erkend� de� minimumnormen� zijn� voor� het�

overleven,�de�waardigheid�en�het�welzijn�van�de�inheemse�volken�van�de�wereld.��

�

Het� zelfbeschikkingsrecht,� een� onvervreemdbaar� collectief� recht� op� eigendom,� gebruik� en� beheer� van�

gronden,� grondgebieden� en� andere� natuurlijke� hulpbronnen,� het� recht� om� hun� eigen� politieke,� religieuze,�

culturele� en� onderwijsinstellingen� te� behouden� en� ontwikkelen,� en� de� bescherming� van� hun� culturele� en�

intellectuele�eigendom�zijn�een�paar�van�de�in�de�verklaring�erkende�rechten.�

�

Op� het� internationale� toneel� besloot� de� VN4Mensenrechtenraad� tevens� op� 14� december� 2007� tot� de�

oprichting�van�een�"deskundigenmechanisme�inzake�de�rechten�van�inheemse�volken",�dat�in�de�plaats�komt�

van� de� werkgroep� inheemse� volken� van� de� vroegere� VN4(sub)commissie� mensenrechten.� In� dit� verband�

zullen�vijf� onafhankelijke�deskundigen� inzake�de� rechten�van� inheemse�volken�aan�de�Mensenrechtenraad�

rechtstreeks� verslag� uitbrengen� over� hun� bevindingen� aangaande� schendingen� van� de� mensenrechten� van�

inheemse�volkeren,�een�en�ander�in�overleg�met�de�speciale�VN4rapporteur�voor�de�mensenrechtensituatie�en�

fundamentele�vrijheden�van�inheemse�volken�en�het�permanente�VN4forum�voor�inheemse�zaken.��
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De� speciale�VN4rapporteur�van�wie�het�mandaat�op�28�september�2007�met�drie� jaar� is� verlengd,�

heeft� tot� taak� de� uitvoering� van� de� VN4verklaring� over� de� rechten� van� inheemse� volken� te�

stimuleren,� actief�met� alle� actoren� op� het� terrein� samen� te�werken� en� zijn� aanbevelingen� voor� te�

leggen�aan�de�Mensenrechtenraad.�

�

Thans�zijn�er�verschillende�door�de�EG�gesteunde�acties�aan�de�gang�die�rechtstreeks�of�horizontaal�

gericht�zijn�op� inheemse�volken.�Het�betreft�hier�zowel�wereldwijde�acties�als�acties�op�nationaal�

niveau.�Het�EIDHR�omvat�de�mogelijkheid�om�acties�betreffende�de�rechten�van�inheemse�volken�

te� steunen.� In� het� kader� van� de� doelstelling� "versterking� van� de� rol� van� het� maatschappelijk�

middenveld� bij� het� bevorderen� van� mensenrechten� en� democratische� hervormingen,� bij� het�

vreedzaam�doen� samengaan�van� groepsbelangen� en�het� consolideren�van� politieke�participatie� en�

vertegenwoordiging"� van� dit� instrument� kunnen� heel� wat� specifieke� acties� op� het� gebied� van� de�

inheemse�volken�worden�opgezet,�die�zowel�op�nationaal�als�op�transnationaal�en�regionaal�niveau�

worden� uitgevoerd.� In� 2008� is� het� project� "Bevordering� van� de� rechten� van� inheemse� en� in�

stamverband�levende�volken�door�middel�van�juridisch�advies,�capaciteitsopbouw�en�dialoog"�van�

start� gegaan,� dat� onder� gezamenlijk� beheer� van� de� Europese� Commissie� en� de� IAO� staat.� Het�

project� ligt� in� het� verlengde� van� een� project� van� de� IAO� en� de� activiteiten� die� hebben�

plaatsgevonden� in�Latijns4Amerika,�Zuid4Azië�en�Centraal4Afrika.�Een�van�de�bereikte� resultaten�

was�de�bekrachtiging�door�de� regering�van�Nepal�van� IAO4Verdrag�nr.�169�betreffende�het� recht�

van�inheemse�volken,�in�september�2007.�

�
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EIDHR:�project�voor�de�behartiging�van�de�rechten�van�inheemse�volken�en�

capaciteitsvergroting�

�

Het� EIDHR� steunt� de� activiteiten� van� de� in� Kopenhagen� gevestigde� organisatie� IWGIA� 4�

International�Work�Group�for� Indigenous�Affairs� (www.iwgia.org)� in�dit�driejarenproject�met�een�

schenking�voor�een�totaalbedrag�van�720�000�euro.�Doel�van�de�actie�is,�de�inheemse�volken�beter�

in�staat�te�stellen�hun�rechten�te�verdedigen�door�het�aanwenden�van�internationale�mensenrechten4

instrumenten,�en�hun�vermogen�om�internationale�mensenrechtenprocessen�met�nationale�en�lokale�

initiatieven�te�verbinden,�te�verhogen.�

�

Het�project�wordt�uitgevoerd�door�middel�van�met�name�de�volgende�activiteiten:�

4� Stimuleren�van�de�deelname�van�vertegenwoordigers� (mannen�en�vrouwen)�van� inheemse�

volken�aan�VN4vergaderingen�die�betrekking�hebben�op�de�rechten�van�inheemse�volken;�

4� Stimuleren�van�de�deelname�van�vertegenwoordigers� (mannen�en�vrouwen)�uit�Afrika�aan�

de�inhoudelijke�vergaderingen�van�de�Afrikaanse�Commissie�voor�de�rechten�van�mensen�en�

volken�(ACHPR);�

4� Stimuleren� van� de� bijdragen� van� inheemse� volken� aan� de� werkzaamheden� van� het�

Permanente�VN4Forum�voor�inheemse�vraagstukken;�

4� Versterken�van�het�netwerk�van�inheemse�volken�in�Franstalige�landen;�

4� Ondersteunen�van�Indigenous�Peoples�Human�Rights�Watch�in�de�Filipijnen�om�de�rechts4

toegang�van�inheemse�volken�op�de�Filipijnen�te�verbeteren,�en�

4� Documenteren�van�de�algemene�situatie�van�inheemse�volken.�
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5.� OPTREDE��VA��DE�EU�I��I�TER�ATIO�ALE�FORA�

�

5.1.� 62e�zitting�van�de�Algemene�Vergadering�van�de�V��

�

De�zitting�van�de�Derde�Commissie�van�de�AVVN�(sociale,�humanitaire�en�culturele�onderwerpen)�

heeft�plaatsgevonden�van�8�oktober�tot�en�met�28�november�2007.�Er�werden�in�totaal�63�resoluties�

door�de�Derde�Commissie�besproken,�een� aantal�dat�vergelijkbaar� is�met�dat�van�het�voorgaande�

jaar.� 41� resoluties� werden� zonder� stemming� aangenomen,� 21� met� stemming,� en� één� is�

ingetrokken
119

.� Het� aantal� in� stemming� gebrachte� resoluties� lag� iets� lager� dan� het� jaar� daarvoor.�

Daarnaast� werden� vijf� resoluties� die� door� afgevaardigden� van� de� Derde� Commissie� waren�

behandeld,�rechtstreeks�in�de�plenaire�zitting�van�de�AVVN�besproken.��

�

De� prioriteiten� van� de� Europese� Unie� in� de� Derde� Commissie� lagen� vooral� bij� drie� thematische�

resoluties� (over� het� moratorium� op� de� doodstraf,� de� kinderrechten� en� de� religieuze� onverdraag4

zaamheid)� en� twee� resoluties� over� de� mensenrechtensituatie� in� Birma/Myanmar� en� in� de�

Democratische�Volksrepubliek�Korea.� Samen�met� de�VS�heeft� de�EU� een� resolutie� over�Belarus�

ingediend.� Zij� heeft� zich� ook� ten� zeerste� ingezet� voor� de� aanneming� van� een� door� Canada�

ingediende�resolutie�over�de�mensenrechtensituatie�in�Iran.�Al�deze�resoluties�zijn�aangenomen.��

�

Maar�hét�onderwerp�dat�deze�zitting�van�de�Derde�Commissie�en�wellicht�ook�de�62e�AVVN�heeft�

overheerst,� was� de� resolutie� over� het� moratorium� op� de� toepassing� van� de� doodstraf.� De�

goedkeuring� ervan� is� voor� de� Verenigde� Naties� een� mijlpaal� in� de� strijd� voor� de� universele�

afschaffing�van�de�doodstraf.��

�

�������������������������������������������������
119
� Een�resolutie�over�de�status�van�intern�ontheemden�en�vluchtelingen�uit�Abchazië�(Georgië).�
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Dankzij� de� intensieve� lobbyactiviteit� in� de� hoofdsteden� en� in� New� York� 4� een� gezamenlijke�

demarche�waarvoor�niet�alleen�het�Portugese�voorzitterschap�en�de�rest�van�de�Europese�Unie,�maar�

ook� de�mede4opstellers� (Albanië,� Angola,� Brazilië,� Kroatië,� Gabon,�Mexico,� Nieuw4Zeeland,� de�

Filippijnen�en�Oost4Timor)�zich�hebben�ingezet�4�is�de�resolutie�op�15�november�met�99�stemmen�

voor,�52�tegen�en�33�onthoudingen�aangenomen
120

.�De�stemming�zelf�was�een�zware�marathon�die�

twee�dagen�heeft�geduurd,�tijdens�welke�er�gestemd�is�over�14�schriftelijke�en�talrijke�mondelinge�

amendementen�bij�punten�van�de�resolutie,�waarbij�de�grote�spanning�en�emotie�bijwijlen�tastbaar�

waren.��

�

Het�hele�verloop�van�dit�proces�was�gekenmerkt�door�een�uitmuntende�teamgeest�en�de�supraregionale�

inslag�van�het�initiatief:�alle�mede4opstellers,�die�alle�regionale�groepen�vertegenwoordigen,�hebben�het�

woord� genomen� en� hebben� een� billijk� deel� van� de� verdediging� van� de� ontwerp4resolutie� op� zich�

genomen.�Dit�was�een�succes�voor�allen�die�zich�zowel�binnen�als�buiten�de�EU�met�overtuiging�bij�

dit�proces�hebben�aangesloten.�

�

De�omnibusresolutie� inzake�de�rechten�van�het�kind� is�van�bijzonder�belang�aangezien�zij�een�

mandaat�voor�de�nieuwe�speciale�vertegenwoordiger�van�de�VN4secretaris4generaal�inzake�geweld�

tegen�kinderen�bevat.�Hiermee�is�gevolg�gegeven�aan�een�belangrijke�aanbeveling�van�de�studie�van�

de�onafhankelijke�deskundige�van�de�VN4secretaris4generaal�over�geweld�tegen�kinderen.� �Voorts�

heeft� de� EU� met� succes� de� resolutie� over� de� uitbanning� van� alle� vormen� van� onverdraag=

zaamheid�op�basis�van�godsdienst�of�overtuiging�ingediend,�die�zonder�stemming�is�aangenomen.�

�

De� EU� heeft� bij� de� Commissie� 19� resoluties� ingediend,� initiatieven� van� individuele� lidstaten�

inbegrepen;� sommige� werden� samen� met� landen� van� andere� regio's� ingediend;� zes
121

� zijn� na�

stemming�aangenomen.�

�

�������������������������������������������������
120
� De�resolutie�is�op�18�december�in�de�plenaire�zitting�van�de�Algemene�Vergadering�aangenomen,�met�

104�stemmen�tegen�54�en�29�onthoudingen.�
121
� Een�door�Denemarken�ingediende�resolutie�over�CEDAW�(Verdrag�inzake�de�uitbanning�van�alle�

vormen�van�discriminatie�van�vrouwen),�het�EU/GRULAC4initiatief�inzake�de�rechten�van�het�kind,�

het�doodstrafinitiatief�en�de�3�landenresoluties�over�Myanmar,�Belarus�en�de�Democratische�

Volksrepubliek�Korea.�
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Al�deze�EU4initiatieven�zijn�met�succes�bekroond,�hetgeen�telkens�bijzonder�verheugend�was,�gelet�

op� de� moeilijke� omstandigheden� er� rond.� In� weerwil� van� de� aanhoudende� trend� tegen� landen4

resoluties,�heeft�de�Derde�Commissie�alle�moties�om�geen�actie� te�ondernemen�(Birma/Myanmar,�

Iran� en� Belarus)� verworpen
122

.� Dit� resultaat� is� voornamelijk� te� danken� aan� de� vroegere,� meer�

strategische� lobby4activiteit� in� coördinatie�met� Canada,� de�VS� en�Nieuw4Zeeland,� toegespitst� op�

moties�om�geen�actie�te�ondernemen.�

�

Ook�alle�nationale�initiatieven�van�de�EU4lidstaten�zijn�met�succes�aangenomen,�onder�andere�over�

Jongeren� in� de� wereldeconomie� (UK),� Misdaadpreventie� (IT),� Geweld� tegen� vrouwen� (NL/FR),�

CEDAW� (DK),� het� VN4Ontwikkelingsfonds� voor� vrouwen� (EE),� Foltering� (DK),� Internationale�

mensenrechtenverdragen� (SE),� Mensenrechten� in� de� rechtsbedeling� (AT),� Minderheden� (AT)� en�

Handicaps�(SE).��

�

5.2.� Raad�voor�de�mensenrechten�van�de�Verenigde��aties�

�

De�Europese�Unie�heeft�de�oprichting�van�de�Mensenrechtenraad�(MRR)�met�instemming�begroet�

en� heeft� van� meet� af� aan� zijn� werkzaamheden� nauwgezet� gevolgd.� � De� EU� ijvert� voor� de�

ontwikkeling� van� de� Raad� tot� een� geloofwaardig� en� doeltreffend� orgaan� dat� de� vraagstukken� in�

verband�met� de� bescherming� en� bevordering� van� de�mensenrechten� in� de� hele�wereld� tijdig� kan�

aanpakken.��

�

Tijdens�de�verslagperiode�heeft�de�MRR�drie�gewone�en�drie�bijzondere�zittingen�gehouden.�

�

�������������������������������������������������
122
� De�ontwerpresolutie�inzake�Belarus�is�op�21�november�met�68�stemmen�tegen�32�en�76�onthoudingen�

aangenomen.�De�Russische�Federatie�had�een�motie�om�geen�actie�te�ondernemen�ingediend,�die�met�

79�tegen�65�stemmen�en�31�onthoudingen�is�verworpen.�De�resolutie�over�Birma/Myanmar�is�op�

21�november�met�88�tegen�24�stemmen�en�66�onthoudingen�aangenomen.�De�resolutie�over�de�

mensenrechtensituatie�in��oord=Korea�is�met�97�tegen�23�stemmen�en�60�onthoudingen�aangenomen.�

De�ontwerp4resolutie�over�de�rechten�van�het�kind�is�met�176�stemmen�tegen�1�(VS)�en�zonder�

onthoudingen�aangenomen.��De�resolutie�over�religieuze�onverdraagzaamheid�is�bij�consensus�

aangenomen.�
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De�6e�reguliere�zitting�van�de�MRR�verliep�in�twee�periodes:�de�eerste�van�10�tot�en�met�28�september�

en� de� tweede� van� 10� tot� en� met� 14�december.� In� die� zitting� heeft� de� Raad� meer� dan� 40�resoluties�

aangenomen.�Van�hoofdbelang�is�evenwel�dat�hij�zijn�institutionele�opbouw�heeft�kunnen�voltooien.�De�

Raad�heeft�ook�een�aanvang�gemaakt�met�de� toetsing,� rationalisering�en�verbetering�van�zijn�speciale�

procedures.� Tijdens� deze� zitting� zijn� verscheidene� thematische� mandaten� verlengd,� zoals� die� over�

willekeurige� detentie,� intern� ontheemden,� inheemse� volkeren,� recht� op� voedsel,� mensenrechten� en�

terrorismebestrijding,� en� vrijheid� van� godsdienst� of� overtuiging,� alsook� de� landenmandaten� van� de�

onafhankelijke�experts�voor�Burundi,�Liberia�en�Haïti�en�van�de�speciale�rapporteur�voor�Sudan.��

�

Het�onderhandelen�over�de�resolutie�inzake�religieuze�onverdraagzaamheid�was�een�van�de�heikelste�

exercities� van� deze� zitting.� Dit� gold� met� name� ook� de� verlenging� van� het� mandaat� van� de� speciale�

rapporteur�op�dit�punt,�die�uiteindelijk�in�december�een�feit�werd,�dankzij�een�met�29�stemmen�voor�en�

18�onthoudingen�aangenomen�resolutie.�

�

De� EU� bleef� in� de�MRR� de�mensenrechtensituatie� in� Sri� Lanka,� Zimbabwe,� Birma/Myanmar� en�

Sudan/Darfur�van� nabij� volgen.�Met� name� is� de� situatie� in� Sri� Lanka� besproken� in� het� licht� van� de�

recente�instemming�met�het�bezoek�van�de�Hoge�Commissaris�voor�de�mensenrechten.��

�

Wat� Sudan/Darfur� betreft,� heeft� de� EU� gedurende� de� gehele� zesde� zitting� de� bespreking� van� het�

vraagstuk�aangemoedigd�en�heeft�zij�zich�beijverd�voor�de�verlenging�van�het�mandaat�van�de�speciale�

rapporteur�voor�Sudan.�Het�verslag�van�de�Deskundigengroep�over�Darfur�resulteerde�in�de�aanneming�

van� een� aparte� consensusresolutie� die� gezamenlijk� was� ingediend� door� de� EU� en� de� Groep� van�

Afrikaanse� staten;� de� follow4up� van� hun� aanbevelingen� is� opgenomen� in� het�met� een� jaar� verlengde�

mandaat�van�de�speciale�rapporteur�voor�Sudan.�

�

De�EU�heeft�in�Genève�alle�door�haar�prioritair�geachte�vraagstukken�aan�de�orde�gesteld,�via�algemene�

verklaringen�en/of�actieve�deelname�aan�de�desbetreffende�interactieve�dialogen.�

�

Gelet� op� de� verslechtering� van� de� mensenrechtensituatie� in� Birma/Myanmar� heeft� de� EU� de�

bijeenroeping�van�een�bijzondere�zitting�van�de�Raad�hierover�krachtig�gesteund.�Tijdens�die�zitting,�op�

2�oktober,� is� een� resolutie� aangenomen� waarin� de� aanhoudende� gewelddadige� onderdrukking� van�

vreedzame�demonstraties�in�Myanmar�ten�zeerste�werd�betreurd.�

�
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Een�van�de�voornaamste�taken�op�de�agenda�van�de�zevende�en�achtste�reguliere�zitting�was�de�

toetsing�van�de�vier�landenmandaten�(DVK,�Birma/Myanmar,�de�Democratische�Republiek�Congo�

(DRC)� en�Somalië)� en� de� 17� thematische�mandaten� van� speciale� procedures� in� het� kader� van� de�

toetsing,� rationalisering� en�verbetering�van�de�mandaten.� In�dit� verband� releveerde�de�EU�ander4

maal�het�enorme�belang�van�een�doeltreffende�en�onafhankelijke�regeling�voor�speciale�procedures�

van�de�Raad.�

�

De� openingszitting� van� de� zevende� reguliere� zitting� (3�maart� 4� 1�april� 2008)�was� de� eerste� die� is�

bijgewoond�door�VN4secretaris4generaal�Ban�Ki4Moon.�Minister�van�Buitenlandse�Zaken�Dimitrij�

Rupel�van�Slovenië�sprak�de�MRR�namens�de�EU�toe.�In�een�geest�van�samenwerking�bevestigden�

een� aantal� prominente� sprekers� ter� gelegenheid� van� deze� 60e� verjaardag� van� de� Universele�

Verklaring�van�de�Rechten�van�de�Mens�de�inzet�van�hun�land�voor�een�betere�bescherming�van�de�

mensenrechten.� Tijdens� de� vier� weken� durende� zitting� heeft� de� Raad� 36�resoluties� aangenomen�

(24�bij�consensus),�14�specialeprocedures4mandaathouders�benoemd�(na�toetsing,�rationalisering�en�

verbetering�van�de�mandaten)�en�18�leden�van�de�adviescommissie�van�de�MRR�verkozen.�De�Raad�

wist� onder� het� voorzitterschap� van� ambassadeur� Costea� van� Roemenië� de� heropening� van� het�

pakket� inzake� institutionele�opbouw�met�betrekking� tot�de� toetsing,� rationalisering�en�verbetering�

van� de� mandaatprocedures� te� voorkomen.� Zoals� in� de� 6e� zitting� verkregen� de� NGO's� een� hoog�

niveau� van� participatie,� niet� alleen� in� de� plenaire� zitting,� maar� ook� in� de� organisatie� van�

nevenactiviteiten.��

�
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Tijdens�de�zittingen�is�de�verlenging�geregistreerd�van�de�landenspecifieke�mandaten�voor�Birma/Myanmar�

en� de�Democratische�Volksrepubliek�Korea� (DVK)� 4� op� initiatief� van� de�EU� 4� en� voor�Somalië.� �De�EU�

betreurde�echter�de�beëindiging�van�het�mandaat�voor�de�Democratische�Republiek�Congo�(DRC).�De�Raad�

heeft� het� mandaat� van� de� speciale� rapporteur� voor� Birma/Myanmar� vernieuwd� en� bij� consensus� een�

inhoudelijke� en� krachtige� resolutie� (waarvoor� de� EU� het� initiatief� had� genomen)� over� de�

mensenrechtensituatie� in� dat� land� aangenomen.� In� deze� zitting� is� ook� een� aantal� belangrijke� thematische�

mandaten� verlengd,� waaronder� die� met� betrekking� tot� minderheidsvraagstukken,� geweld� tegen� vrouwen,�

gedwongen�verdwijningen�en�de�vrijheid�van�meningsuiting.�Het�mandaat�van�de�speciale�vertegenwoordiger�

van�de�secretaris4generaal�inzake�mensenrechtenverdedigers�is�omgezet�in�dat�van�speciaal�rapporteur�van�de�

Raad.��Wat�de�verlenging�van�het�mandaat�van�de�speciaal�rapporteur�inzake�vrije�meningsuiting�betreft,�was�

de� EU� van� oordeel� dat� de� formulering� van� het,� namens� de� Groep� van� Afrikaanse� staten,� de� Islamitische�

Conferentie� Organisatie� en� de� Groep� van� Arabische� staten� in� de� tekst� opgenomen,� amendement� het�

zwaartepunt� van� het� mandaat� verlegde� van� de� bescherming� van� de� vrijheid� van� meningsuiting� naar� de�

beperking�van�die�vrijheid.�Op�grond�van�deze�beoordeling�heeft�de�EU�publiekelijk�uiting�gegeven�aan�haar�

diepe� teleurstelling� over� de� aanval� tegen� het� mandaat� en� heeft� zij� haar� mede4indiening� van� de� resolutie�

ongedaan�gemaakt�en�zich�bij�de�stemming�onthouden.��

�

De� EU� heeft� in� haar� verklaringen� bij� de� specifieke� agendapunten� 3,� 4� en� 8� de� aandacht� gevestigd� op� de�

situatie� in� verscheidene� landen,� waaronder� Sudan,� Sri� Lanka,� de� DRC,� Birma/Myanmar,� de� DVK,�

Zimbabwe,� Kenia,� Iran,� de� Russische� Federatie� en� China.� De� EU� stelde� duidelijk� dat� landenspecifieke�

vraagstukken� niet� alleen� onder� punt�4,�maar� ook� onder� andere� agendapunten� aan� de� orde� konden�worden�

gesteld.�

�

De�EU�heeft�zich�ook�constructief�ingelaten�met�het�onderhandelingsproces�over�de�resolutie�aangaande�de�

mensenrechtensituatie�in�de�bezette�Palestijnse�Gebieden.�De�resolutie�is�aangenomen�met�33�stemmen�voor,�

1� tegen� en� 13� onthoudingen.�Nadat� zij� tot� de� bevinding�waren� gekomen�dat� de� uiteindelijke� tekst� van� de�

resolutie� niet� tegemoetkomt� aan� alle� EU4verzoeken� om� een� evenwichtige� tekst� die� de� situatie� ter� plaatse�

weerspiegelt,�hebben�alle�EU4lidstaten�die�lid�zijn�van�de�Raad�zich�bij�de�stemming�op�naam�onthouden.�De�

EU� heeft� echter� beide� resoluties� over� de� bezette� Palestijnse� gebieden� gesteund� (een� over� de� Israëlische�

nederzettingen�(met�één�tegenstem�aangenomen)�en�een�over�de�zelfbeschikking�van�het�Palestijnse�volk.��

�

De�EU�werkte�zoals�gebruikelijk�samen�met�de�GRULAC�bij�de�indiening�van�een�resolutie�over�de�rechten�

van�het�kind.�De�EU�verleende�ook�haar�steun�aan�een�nieuw�thema�in�de�Raad,�namelijk�een�resolutie�over�

mensenrechten�en�klimaatverandering,�op�initiatief�van�de�Maldiven.���

�
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De�MRR� heeft� ook� een� nieuw� thematisch� mandaat� vastgesteld� voor� de� onafhankelijk� deskundige� inzake�

mensenrechtenverplichtingen�met�betrekking�tot�de�toegang�tot�veilig�drinkwater�en�sanitaire�voorzieningen.�

Daarnaast�zijn� twee�panels�georganiseerd,�een�over�vrijwillige�doelstellingen�inzake�mensenrechten�en�een�

over�de�interculturele�dialoog�aangaande�mensenrechten.�

�

Het�tweede�werkingsjaar�van�de�Raad�is�afgesloten�met�de�8e�reguliere�zitting�(2420�juni�2008).�Een�week�

van�die�zitting�was�gewijd�aan�de�aanneming�van�32�UPR4verslagen�(zie�apart�punt).�

�

Er� zijn� veertien� resoluties� aangenomen,� waarvan� acht� in� het� kader� van� de� toetsing,� rationalisering� en�

verbetering� van� de� speciale� procedures.� � De� Raad� verlengde� met� name� de� mandaten� inzake� de�

onafhankelijkheid� van� rechters� en� advocaten,� standrechtelijke� executies,� mensenhandel,� en� foltering.� Een�

historische�stap�naar�de�gelijke�behandeling�van�alle�mensenrechten� is�voorts�gezet�met�de�aanneming�van�

het�facultatief�protocol�bij�het�Internationaal�Verdrag�inzake�economische,�sociale�en�culturele�rechten,�dat�

nog�door�de�Algemene�Vergadering�moet�worden�bekrachtigd.�

�

De� Raad� heeft� op� initiatief� van� de� EU� een� inhoudelijke� resolutie� over� de� mensenrechtensituatie� in�

Birma/Myanmar� aangenomen.�Onder� diverse� agendapunten� heeft� de� EU� ook� verscheidene� zorgwekkende�

landenspecifieke�situaties�(Zimbabwe,�Sudan,�Sri�Lanka,�Iran,�DVK�en�DRC)�onder�de�loep�genomen.�

�

De� EU� heeft� zich� sterk� gemaakt� voor� de� automatische� benoeming� van� mandaathouders� in� het� kader� van�

speciale�procedures�na�hun�eerste�termijn�van�drie�jaar�en�heeft�zich�verzet�tegen�pogingen�om�deze�praktijk�

opnieuw�te�bezien.�Dankzij�een�presidentiële�verklaring� tijdens�de�8e�MRR�kunnen�mandaathouders�na�de�

eerste�periode�van�drie�jaar�in�hun�mandaat�bevestigd�worden,�behalve�in�uitzonderlijke�gevallen�en�na�een�

vrij�uitgebreide�evaluatie.�

�

De�MRR�heeft�zeven�nieuwe�mandaathouders�in�het�kader�van�speciale�procedures,�vijf�leden�van�het�nieuwe�

deskundigenmechanisme� inzake� de� rechten� van� inheemse� volken� en� een� voorzitter� van� het� Forum� over�

minderheidsvraagstukken�benoemd.��

�

Naast� een� bespreking� van� een� halve� dag� over� de� mensenrechten� van� vrouwen� zijn� ook� twee� speciale�

manifestaties�belegd:�één�gewijd�aan�de�inwerkingtreding�van�het�Verdrag�inzake�de�rechten�van�personen�

met�een�handicap�en�een�ander�gewijd�aan�de�ontwerp4VN4richtsnoeren�voor�het�adequate�gebruik�van�en�de�

voorwaarden�voor�alternatieve�zorg�voor�kinderen.��

�



�

14146/1/08��REV�1� � RTS/mv� 126�

� DG�E�HR� LIMITE� �L�

Tijdens�de�organisatorische�bijeenkomst�van�de�MRR�op�19�juni�zijn�de�nieuwe�president�van�de�MRR�voor�

de� derde� cyclus,� de� Nigeriaanse� ambassadeur� Martin� Ihoeghian� Uhomoibhi,� en� een� nieuw� bureau,� met�

vertegenwoordigers� van�Canada� (WEOG),�Azerbeidzjan� (EEG),�Argentinië� (GRULAC)� en� de� Filippijnen�

(Groep�van�Aziatische�staten)�aangesteld.�

�

De�president�van�Slovenië,�het�voorzitterschap�van�de�EU,�heeft�in�juni�2008�de�MRR�toegesproken.�Hij�was�

de�tweede�voorzitter�die�de�Raad�toesprak�en�zo�hebben�het�voorzitterschap�en�de�EU�een�krachtig�gebaar�

gemaakt�waaruit�blijkt��dat�zij�de�MRR�en�het�OHCHR�aandacht�en�steun�geven.�

�

In�het�eerste�halfjaar�van�2008�vonden�twee�bijzondere�zittingen�plaats.�

De�6e�bijzondere�zitting�is�op�23�en�24�januari�2008�op�verzoek�van�Syrië�namens�de�Groep�van�Arabische�

staten,�en�van�Pakistan�namens�de�Islamitische�Conferentie�Organisatie�bijeengeroepen.�Onderwerp�van�de�

zitting�waren�de�mensenrechtenschendingen�in�de�bezette�Palestijnse�Gebieden,�met�name�in�de�Gazastrook.�

De�EU�heeft�constructief�deelgenomen�aan�de�onderhandelingen�over�een�resolutie.�Zij�kon�deze�evenwel�

niet�steunen�omdat�de�resolutie�niet�de�veiligheid�van�alle�burgers�betrof.�De�resolutie�werd�aangenomen�met�

30�stemmen� voor,� 1� tegen� en� 15�onthoudingen.� Conform� het� gemeenschappelijk� standpunt� van� de� EU�

onthielden�de�zeven�EU4lidstaten�in�de�MRR�zich,�aangezien�de�EU�de�resolutie�onvoldoende�evenwichtig�

achtte.��

�

Op�verzoek�van�Cuba�is�op�basis�van�een�voorstel�van�de�speciale�rapporteur�inzake�het�recht�op�voedsel�op�

22�mei�2008�de�7e�bijzondere�zitting�bijeengeroepen,�die�de�negatieve�gevolgen�van�de�wereldvoedselcrisis�

op�de� implementatie�van�het� recht�op�voedsel�behandeld�heeft.�Deze� eerste� thematische�bijzondere� zitting�

van� de�MRR� kreeg� ruime� steun� 4� het� voorstel� voor� de� bijeenroeping� van� de� zitting� is� ondertekend� door�

41�lidstaten�van�de�MRR,�4�en�de�slotresolutie�is�bij�consensus�aangenomen.�De�EU�heeft�het�verzoek�voor�

een�bijzondere�zitting�over�de�voedselcrisis�gesteund�omdat�zij�meent�dat�de�invoering�van�de�praktijk�van�

thematische�bijzondere�zittingen�de�Raad�en�diens�geloofwaardigheid�ten�goede�komt.�De�bijzondere�zitting�

heeft�een�bijdrage�geleverd�voor�de�FAO4conferentie�over�de�voedselcrisis� in�Rome�(345�juni�2008).� In�de�

slotresolutie� van� de� bijzondere� zitting� is� de� nadruk� gelegd� op� de� noodzaak� om� een�

mensenrechtenperspectief�te�integreren�in�het�wereldwijde�debat�over�en�de�reactie�op�deze�crisis.�

�
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Na�twee�jaar�activiteit�van�de�Raad�blijft�de�EU�erop�hameren�dat�voor�de�doeltreffendheid�van�de�MRR�de�

organisaties� uit� het� maatschappelijk� middenveld� een� onontbeerlijke� rol� spelen.� De� praktijk� om�

betrokken� NGO's� vóór� (voorbereidende� fase),� tijdens� en� na� (evaluatiefase)� de� zittingen� van� de�

Mensenrechtenraad� uit� te� nodigen� op� de� bijeenkomsten� van� de�mensenrechtendeskundigen� van� de� EU� is�

zowel�voor�de�NGO's�als�voor�de�EU�nuttig�gebleken.��

�

Steun� voor� het� OHCHR:� de� EU� blijft� het� werk� van� het� Bureau� van� de� Hoge� Commissaris� voor� de�

mensenrechten� steunen,� door� geregelde� ontmoetingen� en� door� haar� inzet� voor� de� blijvende��

onafhankelijkheid�van�de�Hoge�Commissaris�en�haar�Bureau.�

�

De�derde�verkiezing�van�de�Raad�heeft�in�mei�2008�plaatsgevonden.�Onder�de�EU4lidstaten�is�Slowakije�

voor�de�eerste�maal�verkozen,�terwijl�het�Verenigd�Koninkrijk�en�Frankrijk�herverkozen�zijn.�Naast�die�drie�

landen�zijn�ook�Slovenië,�Duitsland,�Italië�en�Nederland�momenteel�lid�van�de�Raad.��

�

In�het�eerste�halfjaar�van�2008� is�ook�de�universele�periodieke�doorlichting�(UPR)�van�start�gegaan.�De�

eerste� ronde� van� de� doorlichting� vond� plaats� in� april� en�mei,� waarna� in� juni� 2008� de� rapporten� door� de�

plenaire� zitting� van� de� Raad� zijn� aangenomen.�De� EU� is� van� oordeel� dat� de� eerste� twee� ronden� van� het�

nieuwe� mechanisme� bevestigen� dat� de� UPR� 4� mits� die� transparant� en� degelijk� wordt� geïmplementeerd� 4�

mogelijkheden�in�zich�draagt�om�prioriteiten�te�markeren�en�als�katalysator�te�fungeren�voor�een�verbeterde�

mensenrechtensituatie�in�alle�VN4lidstaten.�Zorgvuldige�aandacht�zal�verder�moeten�worden�besteed�aan�de�

concrete�uitvoering�van�de�UPR;�met�name�de�follow4up�van�de�reviews�van�de�in�de�eerste�twee�ronden�van�

de�UPR�doorgelichte�staten�verdient�nader�te�worden�besproken.�

�

Na� de� eerste� twee� ronden� kan� erop�worden� gewezen� dat� vele� doorgelichte� staten� naar� aanleiding� van� de�

voorbereiding�van�hun�nationale�rapporten�organisaties�van�het�maatschappelijk�middenveld�bij�de�evaluatie�

van�de�mensenrechtensituatie�zijn�gaan�betrekken.�Vele�doorgelichte�staten�hebben�de�UPR�ernstig�opgevat�

en�kwamen�zowel� in�de�discussie� in�de�werkgroep�als� in�de�plenaire� zitting�goed�beslagen� ten� ijs.� � In�dit�

proces� traden�de� regionale�groepen�niet� als� een�blok�op�en�de�EU�evenmin.�De�EU4lidstaten�hebben�zich�

ertoe� verbonden� de� UPR� te� goeder� trouw,� wars� van� zelfgenoegzaamheid� en� met� openheid� en�

verantwoordelijkheidszin�aan� te�vatten.�De�EU�heeft�ook�duidelijk�gesteld�dat�het�UPR4proces�de�MRR�er�

niet�van�mag�weerhouden�ook�buiten�het�UPR4kader�liggende�urgente�situaties�die�om�aandacht�van�de�Raad�

vragen,�te�behandelen.��

�
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Tijdens�de�bespreking�in�de�plenaire�zitting�in�juni�brachten�sommige�leden�en�NGO's�kritiek�uit�op�de�UPR,�

wegens�de�partijdige�en�bijzonder�onkritische�benadering� ten�aanzien�van�bepaalde�doorgelichte�staten�die�

aanzienlijke�problemen�met�de�mensenrechten�kennen.�Bovendien�kwam�in�de�plenaire�zitting�van�de�UPR�

tot�uiting�dat�de�regionale�groepen�aanzienlijk�van�mening�verschillen�over�de�onderwerpen�die�NGO's�in�de�

plenaire� zitting� kunnen� aansnijden� en� de� vraag� of� die� beperkt� moeten� blijven� tot� de� opmerkingen� en�

aanbevelingen�die�in�de�UPR4werkgroepen�aan�bod�zijn�gekomen.�De�EU�is�van�mening�dat�dit�de�NGO's�

belet� heeft� andere� punten� van� bezorgdheid,� die� in� de�werkgroepen� niet� oordeelkundig� aan� de� orde�waren�

gesteld�of�die�er�gewoonweg�niet�behandeld�zijn,�alsnog�ter�sprake�te�brengen.�

�

Durban=evaluatieconferentie:�De�eerste�inhoudelijke�vergadering�van�het�Voorbereidend�Comité�(21�april�4�

2�mei�2008)�beoogde�een�aantal�fundamentele�organisatorische�afspraken,�de�inhoudelijke�afbakening�van�de�

exercitie� en� de� vaststelling� van� de� vorm� van� het� slotdocument� van� de�Durban4evaluatieconferentie.� Er� is�

besloten� dat� de� evaluatieconferentie� van� 20� tot� en�met� 24�april�2009� in�Genève� zal� plaatsvinden.�Ook� de�

tussentijdse� intergouvernementele� open� werkgroep� voor� de� follow4up� van� de� werkzaamheden� van� het�

Voorbereidend�Comité�voor�de�Durban4evaluatieconferentie�zou�van�26�tot�en�met�30�mei�2008�haar�eerste�

zitting�houden.�

�

De�EU�blijft�aan�dit�lastige�en�politiek�uiterst�gevoelige�proces�deelnemen.�De�EU�heeft�zich�verheugd�over�

het� besluit� om� de� evaluatieconferentie� in� het�VN4kantoor� te�Genève� te� doen� plaatsvinden.�De� EU� is� van�

oordeel� dat� de� aandacht� van� de� conferentie� vooral� moet� gaan� naar� de� uitvoering� van� de� Verklaring� van�

Durban� en� het� actieprogramma� van� Durban� (DDPA),� het� in� kaart� brengen� van� beste� praktijken� en� van�

verdere�maatregelen�voor�een�betere� implementering�van�het�DDPA.� �Bovendien�heeft�de�EU�er�ook�voor�

geijverd�dat�het�proces�op�eerlijke,�transparante�en�consensuele�wijze�verloopt,�met�een�ruime�inbreng�van�

het�maatschappelijk�middenveld.�

�

Recht� op� ontwikkeling:� de� task� force� op� hoog� niveau� voor� het� recht� op� ontwikkeling� is� begin� 2008�

bijeengekomen�en�de�EU�is�steun�blijven�verlenen�aan�het�verder�operationaliseren�van�concrete�criteria�voor�

de�uitvoering�van�het� recht�op�ontwikkeling.�Ook�heeft�de�EU�benadrukt�dat�de�mensenrechtenbenadering�

daarop�gebaseerd�moet�zijn.��Dezelfde�benadering�is�door�de�EU�bepleit�tijdens�de�vergadering�van�de�Groep�

recht�op�ontwikkeling�later�dat�jaar.�

�
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5.3.� Raad�van�Europa�

�

De�samenwerking�tussen�de�Europese�Unie�en�de�Raad�van�Europa�vindt�plaats�in�het�kader�van�een�in�mei�

2007�ondertekend�memorandum�van�overeenstemming.��

�

Op� 23�oktober� 2007� en� 10�maart� 2008� zijn� vierpartijenbijeenkomsten� tussen� het� EU4voorzitterschap,� de�

Commissie,�de�secretaris4generaal�van�de�Raad�van�Europa�en�de�voorzitter�van�het�Comité�van�Ministers�

van�de�Raad�van�Europa�gehouden.�De�deelnemers�spraken�hun�voldoening�uit�over�de�vorderingen�bij�de�

uitvoering�van�het�memorandum�van�overeenstemming�en�benadrukten�dat�het�van�belang�is�voort� te�gaan�

met� het� stimuleren� van� de� samenwerking� op� het� gebied� van� de� mensenrechten,� de� rechtsstaat� en� de�

pluralistische�democratie,�als�waarden�die�beide�organisaties�delen.�

�

Een�aantal�hoge�ambtenaren�van�de�Raad�van�Europa,�onder�wie�de�Commissaris�voor�de�mensenrechten�en�

de� adjunct4secretaris4generaal,� heeft� deelgenomen� aan� vergaderingen� van� groepen� van� de� Raad� van� de�

Europese�Unie.�De�Europese�Commissie�en�het�secretariaat4generaal�van�de�Raad�hebben�het�hele�jaar�door�

nauw�contact�met�het�Bureau�van�de�Commissaris�voor�de�mensenrechten�gehouden.��

�

Op�18�juni�2008�is�tussen�de�Commissie�en�de�Raad�van�Europa�een�overeenkomst�inzake�samenwerking�in�

het�Bureau�voor�de�grondrechten�van�de�EU�ondertekend
123
.�De�overeenkomst�bevat�bepalingen�betreffende�

de� organisatie� van� geregelde� bijeenkomsten,� informatie4uitwisseling� en� coördinatie� van� activiteiten.� Zij�

voorziet� in�de� aanstelling�door�de�Raad�van�Europa�van� twee�onafhankelijke�personen�die� in�de� raad�van�

bestuur�en�het�dagelijks�bestuur�van�het�Bureau�als�lid�en�plaatsvervangend�lid�zullen�zetelen�en�bepaalt�het�

stemrecht�van�de�Raad�van�Europa�in�die�organen.��

�

De�Europese�Commissie� en� de�Commissie� van�Venetië� van� de�Raad� van�Europa� hebben� op� 13�juni�2008�

samenwerkingsbrieven�uitgewisseld.�Vertegenwoordigers�van�de�Europese�Commissie�namen�geregeld�deel�

aan�plenaire�zittingen�van�de�Commissie�van�Venetië.��

�

�������������������������������������������������
123
� Verordening�(EG)�nr.�168/2007�van�de�Raad�van�15�februari�2007�tot�oprichting�van�een�Bureau�van�

de�Europese�Unie�voor�de�grondrechten,�PB�L�53�van�22.2.2007,�blz.�1.�
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Tijdens�de�verslagperiode�hebben�de�EU�en�de�Raad�van�Europa�bij�een�groot�aantal�mensenrechtenacties�

samengewerkt.� De� Europese� Commissie�was� vertegenwoordigd� tijdens� de� zitting� van� het� Forum� voor� de�

toekomst� van� de� democratie� in� Stockholm� in� 2007� en� was� betrokken� bij� de� werkzaamheden� van� het�

adviesbureau�van�het�Forum.�De�Europese�Unie�heeft�zich�geschaard�achter�het� initiatief�van�de�Raad�van�

Europa�voor�de�Europese�dag� tegen�de�doodstraf�en�de�EU�heeft�deelgenomen�aan�een�door�de�Raad�van�

Europa� georganiseerde� conferentie� over� Europa� tegen� de� doodstraf� (Lissabon,� 9�oktober� 2007).� Op�

9�november� 2007� vond� in� Straatsburg� een� ontmoeting� plaats� tussen� het� Europees�Hof� van� Justitie� en� het�

Europees�Hof�voor�de� rechten�van�de�mens,�om�de� rechters�van�de� twee� rechtscolleges�de�gelegenheid� te�

bieden� rechtstreeks� over� actuele� rechtsvraagstukken� van� gedachten� te� wisselen.� De� Europese� Commissie�

heeft� deelgenomen�aan�de� in�november�2007�gehouden�conferentie�over�het� toezichtmechanisme�voor�het�

Verdrag� van� de� Raad� van� Europa� inzake� de� bestrijding� van� mensenhandel.� De� Raad� van� Europa� heeft�

deelgenomen�aan�het�tweede�Europees�forum�voor�de�rechten�van�het�kind,�dat�door�de�Europese�Commissie�

in�maart�2008�is�georganiseerd.�De�Raad�van�Europa�heeft�deelgenomen�aan�de�lancering�door�het�Sloveense�

voorzitterschap,�in�januari�2008,�van�het�Europees�Jaar�van�de�interculturele�dialoog�en�verleent�tijdens�dat�

Jaar�zijn�samenwerking�aan�een�serie�activiteiten.��

�

In�200742008�liepen�er�39�gezamenlijke�programma's�van�de�Europese�Commissie�en�de�Raad�van�Europa,�

met� financiële� middelen� voor� een� totaalbedrag� van� 50�771�312�euro� (11�%� van� deze� gezamenlijke�

programma's� had� betrekking� op� mensenrechtenvraagstukken� en� 51�%� was� gericht� op�

rechtsstaatvraagstukken).� Voorbeelden� van� dergelijke� gezamenlijke� programma's� zijn� Naleving� van� de�

rechten�van�het�kind�en�de�reïntegratie�van�risicokinderen�in�de�Russische�Federatie,�Ondersteuning�van�de�

opleiding� van� Turkse� juristen� met� betrekking� tot� het� Europees� Verdrag,� en� Hervorming� van� het�

gevangeniswezen� en� uitbouw� van� de� reclasseringsdienst� in� Montenegro.� De� financiële� bijdrage� van� de�

Europese�Commissie�beliep�oer�het�algemeen�nagenoeg�80�%�van�de�totale�financiering.�

�

Een�belangrijke�uitdaging�voor�beide�organisaties�blijft�de�versterking�van�het�Europees�Hof�voor�de�rechten�

van�de�mens,�die�nog�altijd�uitblijft�omdat�Rusland�protocol�14�bij�het�Europees�Verdrag�tot�bescherming�van�

de� rechten�van�de�mens�niet� heeft� bekrachtigd.�De�EU�zal�dit� onderwerp�bij�Rusland�aan�de�orde�blijven�

stellen,�zowel�in�haar�dialoog�met�dat�land�als�in�het�kader�van�de�Raad�van�Europa.�

�
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5.4.� Organisatie�voor�Veiligheid�en�Samenwerking�in�Europa�

�

De�EU�is�de�inspanningen�van�de�OVSE�om�de�veiligheid�te�verbeteren�4�in�alle�drie�de�dimensies,�namelijk�

de�politiek4militaire,� de�economische� en� ecologische�en�de�menselijke�dimensie� 4� blijven� steunen.�Wat�de�

menselijke�dimensie�betreft,�bleef�de�EU�groot�belang�hechten�aan�het�veiligstellen�van�de�autonomie�van�het�

ODIHR.��

�

De� EU� hechtte� bijzonder� veel� belang� aan� de� verkiezingswaarneming� van� OVSE/ODIHR� en� toonde� zich�

ingenomen� met� een� aantal� verkiezingswaarnemingsmissies� van� OVSE/ODIHR� die� zijn� uitgevoerd� in�

deelnemende� landen�binnen�en�buiten�de�EU.�De�EU�betreurde�het�dat�het�ODIHR�wegens�nooit� geziene�

beperkingen� en� een� aantal� bureaucratische� obstakels� niet� kon� ingaan� op� het� verzoek� van� de� Russische�

Federatie� om� als�waarnemer� op� te� treden� bij� de� verkiezingen� van� 2�december� voor� de� Russische�Doema�

(parlement).� De� EU� betreurde� het� voorts� dat� het� ODIHR� wegens� restricties� in� de� door� de� Russische�

autoriteiten� verstuurde� uitnodiging� voor� de� Russische� presidentsverkiezingen� op� 2�maart,� in� een� situatie�

verkeerde�waarin�zij�haar�mandaat�niet�kon�uitoefenen,�en�de�verkiezingswaarnemingsmissie�heeft�moeten�

afgelasten.�De�EU�juichte�het�initiatief�van�het�zittende�Finse�voorzitterschap�toe�om�besprekingen�te�voeren�

over� verkiezingskwesties,� onder� meer� om� de� toezeggingen� van� de� deelnemende� lidstaten� op� dit� punt� te�

bevestigen,�onder�meer�inzake�vrijheid�van�meningsuiting,�vereniging�en�vergadering.��

�

Vertegenwoordigers� van� het� ODIHR,� onder� meer� ambassadeur� Christian� Strohal,� hebben� meermaals�

deelgenomen� aan� werkgroepvergaderingen;� dit� bood� een� waardevolle� gelegenheid� om� geregeld� van�

gedachten�te�wisselen.�

�

Tijdens� de� Ministeriële� Raad� in� Madrid� werd� een� besluit� goedgekeurd� over� de� drie� toekomstige�

voorzitterschappen�van�de�OVSE,�waaronder�dat�van�Kazachstan� in�2010,�na�een�politieke�verklaring�van�

Kazachstan�over� zijn�bereidheid�om�democratische�hervormingen�door� te�voeren.�De�deelnemende� landen�

van�de�EU�steunen�Kazachstan�bij�zijn�voorbereidingen�voor�het�voorzitterschap.�De�deelnemende� landen�

van�de�EU�blijven�onderstrepen�dat�nog�meer�wezenlijke�vooruitgang�nodig�is,�met�name�op�het�gebied�van�

de�mediavrijheid,�godsdienstvrijheid,�vrijheid�van�vergadering�en�op�het�gebied�van�de�rechterlijke�macht.��

�
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De�EU�hecht�bijzondere�waarde�aan�de�nakoming�van�de�verregaande�toezeggingen�van�staten�die�deelnemen�

aan�de�Menselijke�Dimensie�van�de�OVSE,�en�stelt�deze�kwestie�aan�de�orde�in�haar�bilaterale�contacten�met�

andere� deelnemende� staten.� De� EU� heeft� in� de� Permanente� Raad� regelmatig� verklaringen� afgelegd� over�

mensenrechtenkwesties� in� onder� andere� Rusland,� Turkmenistan,� Kazachstan,� Azerbeidzjan,� Kyrgyzstan,�

Oezbekistan�en�Belarus,�met�name�wat�betreft�mediavrijheid�en�vrijheid�van�vergadering.�De�EU�heeft�ook�

verklaringen� afgelegd� waarin� opgeroepen� wordt� tot� afschaffing� van� de� doodstraf� in� deelnemende� landen�

waar� die� nog� wordt� toegepast.� De� EU� steunt� de� cruciale� rol� die� de� Hoge� Commissaris� voor� nationale�

minderheden�heeft�gespeeld�bij�de�bescherming�van�de�rechten�van�leden�van�minderheden,�met�name�wat�

betreft� bevroren� conflicten� en� in� Kosovo,� en� is� het� ermee� eens� dat� de� verantwoordelijkheid� van� de�

deelnemende�staten�ten�aanzien�van�de�Sinti4�en�Roma4bevolking�moet�worden�benadrukt.�

�

De�EU�is�van�oordeel�dat�de�jaarlijkse�bijeenkomst�betreffende�de�uitvoering�van�de�menselijke�dimensie�van�

de� OVSE� (HDIM)� in� Warschau,� alsmede� de� verschillende� aanvullende� bijeenkomsten� betreffende� de�

uitvoering�van�de�menselijke�dimensie�die�tijdens�het�jaar�plaatsvinden,�waar�wordt�nagegaan�in�hoeverre�de�

deelnemende� landen� hun� toezeggingen� in� het� kader� van� de�menselijke� dimensie� nakomen,� van� bijzonder�

belang�zijn�omdat� tijdens�deze�bijeenkomsten�ngo's�en�regeringsfunctionarissen�op�gelijke�voet�met�elkaar�

kunnen�spreken.�De�deelnemende�EU4staten�blijven�een�actieve�rol�in�de�HDIM�spelen,�zowel�door�tijdens�

de� plenaire� vergaderingen� toespraken� te� houden� als� door� nevenactiviteiten� te� organiseren,� bijvoorbeeld�de�

door�het�Portugese�voorzitterschap�in�oktober�2007�georganiseerde�activiteit�over�mensenrechtenverdedigers,�

waar�ook�de�persoonlijk�vertegenwoordiger�van�de�SG/HV�voor�de�mensenrechten�het�woord�heeft�gevoerd.��

�
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6.� LA�DGERICHTE�ASPECTE��

�

6.1.� Kandidaat=lidstaten�en�mogelijke�kandidaat=lidstaten�van�de�EU�

�

Het�vooruitzicht�van�het�EU4lidmaatschap�blijft�voor�de�kandidaat4lidstaten�en�mogelijke�kandidaat4lidstaten�

een�krachtige�stimulans�om�politieke�en�economische�hervormingen�uit�te�voeren.�Dit�is�bijzonder�belangrijk�

op�het�gebied�van�democratie,�rechtsstaat,�behoorlijk�bestuur�en�mensenrechten:�de�enorme�vooruitgang�die�

deze�lidstaten�hebben�geboekt�bij�de�invoering�van�democratische�stelsels,�de�hervorming�van�de�rechterlijke�

macht,� de� vrijwaring� van� de�mensenrechten,�waaronder� de� rechten� van� de� leden� van�minderheden,� en� de�

ontwikkeling� van� vrije�media,� zijn� een� duidelijk� bewijs� van� de� grote� aantrekkingskracht� van� de� EU.�Het�

mensenrechtenbeleid�van�de�EU�ten�aanzien�van�kandidaat4lidstaten�voorziet�niet�alleen�in�streng�toezicht�op�

dit�gebied�maar�ook�in�een�halfjaarlijkse�mensenrechtendialoog
124
.�

�

Wat�betreft�Kroatië�wordt�nog�steeds�nauw�toegezien�op�de�naleving�van�de�mensenrechten.�In�het�kader�van�

het�toetredingsproces�heeft�de�EU�op�19�december�2007�de�screening�betreffende�hoofdstuk�23�(Rechterlijke�

macht� en� fundamentele� rechten)� voor� Kroatië� voltooid,� en� ijkpunten� opgesteld� voor� het� openen� van� de�

onderhandelingen� met� betrekking� tot� hervorming� van� de� rechterlijke� macht,� corruptiebestrijding� en�

minderheden.� Aan� die� ijkpunten� moet� worden� voldaan� voordat� het� onderhandelingshoofdstuk� wordt�

geopend.�

�

De� Stabilisatie4� en� Associatieraad� heeft� op� 28�april�2008� benadrukt� dat� voortgang� in� de�

toetredingsonderhandelingen� vooral� afhangt� van� de� vorderingen� van� Kroatië� bij� het� voldoen� aan� alle�

toetredingscriteria,�waarvan�de�eerbiediging�van�de�mensenrechten�een�essentieel�onderdeel�is.��

�

Voorts� heeft� de� Europese� Unie� op� 10�december�2007,� in� de� zitting� van� de� Raad� Buitenlandse� Zaken� en�

Externe�Betrekkingen,�Kroatië�opgeroepen�voort�te�bouwen�op�de�behaalde�resultaten,�ook�op�het�stuk�van�

de� implementatie,� en� nieuwe� vorderingen� te�maken,�met� name� op� het� gebied� van� de� hervorming� van� het�

justitiële� stelsel� en� het� openbaar� bestuur,� de� rechten� van� leden� van� minderheden� en� de� terugkeer� van�

vluchtelingen.� De� Raad� herinnerde� er� ook� aan� dat� volledige� samenwerking� met� het� Internationaal�

Straftribunaal� voor� het� voormalige� Joegoslavië� (ICTY)� moet� worden� voortgezet,� en� dat� verdere�

verbeteringen� nodig� zijn� om� te�waarborgen� dat� vervolging� en� berechting� van� oorlogsmisdaden� in�Kroatië�

plaatsvindt,�zonder�etnische�vooringenomenheid.��

�

�������������������������������������������������
124
� Zie�punt�2.6.6.�mensenrechtenoverleg�van�de�trojka�met�de�VS,�Canada,�Japan,�Nieuw4Zeeland�en�de�

kandidaat4lidstaten.�
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Kroatië� heeft� alle� belangrijke� internationale� en� VN4mensenrechtenverdragen� geratificeerd.� De� uitvoering�

daarvan� moet� nog� verbeteren.� Maatschappelijk� kwetsbaren� en� minderheden� ondervinden� de� negatieve�

gevolgen�van�een�versnipperd�wettelijk�en�financieel�kader.�Met�name�de�Roma�hebben�nog�steeds�te�maken�

met�moeilijke�levensomstandigheden�en�discriminatie.��

�

Daarom�blijft�de�Europese�Unie,�in�het�kader�van�het�stabilisatie4�en�associatieproces�en�de�politieke�dialoog,�

de� situatie� in� het� oog� houden� op� basis� van� het� partnerschap� voor� toetreding� en� via� de� jaarlijkse�

voortgangsverslagen.��

�

Wat�betreft�de�Voormalige�Joegoslavische�Republiek�Macedonië�is�de�Stabilisatie4�en�Associatieraad�op�24�

juli� 2007�bijeengekomen�en�heeft� hij� de�uitvoering�van�de�Stabilisatie4� en�Associatieovereenkomst� (SAO)�

getoetst,� en� opgemerkt� dat� de� Voormalige� Joegoslavische� Republiek� Macedonië� de� meeste� daaruit�

voortvloeiende� verplichtingen� is� nagekomen.� De� Raad� was� ingenomen� met� de� vorderingen� van� het�

wetgevingsproces�op�verschillende�gebieden�en�onderstreepte�dat�versterking�van�het�bestuurlijk�vermogen�

van�het�grootste�belang�is�om�tot�effectieve�uitvoering�te�komen.��

�

In�september�2007�is�er�tussen�de�premier�en�de�president�een�regelmatige�dialoog�ingesteld,�die�er�sedert�de�

verkiezingen�in�2006�niet�meer�was�geweest.�Eind�2007�was�wetgeving�op�een�aantal�gebieden�aangenomen,�

onder�meer�drie�centrale�wetten�over�de�politiehervorming.�Ook�werd�een�nationale�raad�over�EU4integratie�

ingesteld.�Op�verschillende�tijdstippen�werden�vergaderingen�in�het�kader�van�de�dialoog�belegd�tussen�de�

leiders�van�de�vier�belangrijkste�politieke�partijen�van�regering�en�oppositie.�

�

In� maart� 2008� viel� de� regeringscoalitie� uiteen� toen� de� DPA� (de� etnisch4Albanese� partij)� besloot� uit� de�

regering�te�stappen.�Tijdens�de�NAVO4top�begin�april�kreeg�het�land�de�verzekering�dat�de�NAVO�erkent�dat�

hard� werk� is� geleverd� en� de� Voormalige� Republiek� Macedonië� blijk� had� gegeven� van� veel� inzet;�

overeengekomen�werd�dat�zodra�er�een�wederzijds�aanvaardbare�oplossing�voor�de�naamkwestie�is,�het�land�

zou�worden�uitgenodigd�om�toe�te�treden�tot�de�NAVO.�Dat�er�niet�onmiddellijk�een�uitnodiging�om�toe�te�

treden� is� gekomen,� zorgde� voor� grote� teleurstelling� in� het� land.� Onmiddellijk� daarna� werd� besloten� om�

vervroegde�verkiezingen�te�houden.��

�
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Die�vonden�plaats�op�1�juni�en�moesten�op�15�juni�en�nogmaals�op�29�juni�worden�overgedaan�in�gebieden�

waar� grote� onregelmatigheden�waren� geconstateerd.� In� zijn� conclusies� van� 16� juni� 2008� veroordeelde� de�

Raad�de�gewelddadige�incidenten�en�betreurde�hij�de�ernstige�tekortkomingen�die�werden�vastgesteld�door�

OVSE/ODIHR,�en� riep�hij�de�autoriteiten�op�alle�gemelde�voorvallen� te�onderzoeken�en�passende�actie� te�

ondernemen�conform�de�aanbevelingen�van�OVSE/ODIHR.�De�Raad�herhaalde�ook�dat�de�Europese�Unie�

vastberaden�blijft�ijveren�voor�het�Europese�perspectief�voor�de�Westelijke�Balkan�en�de�landen�van�de�regio�

aanspoort�de�vereiste�voorwaarden�te�vervullen.�

�

Na� de� verkiezingen� werden� onmiddellijk� intensieve� onderhandelingen� over� de� vorming� van� een� nieuwe�

regering�gestart�onder�leiding�van�een�daartoe�door�de�president�aangewezen�persoon,�de�heer�Gruevski�van�

de�VMRO4DMPNE�(de�huidige�premier),�die�samen�met�een�alliantie�van�19�partijen�een�meerderheid�in�het�

nieuwe�parlement�behaalde�met�63�van�de�120�zetels.��

�

De� Voormalige� Joegoslavische� Republiek� Macedonië� heeft� alle� belangrijke� internationale� en� VN4

mensenrechtenverdragen� geratificeerd� De� uitvoering� daarvan� moet� nog� verbeteren.� Maatschappelijk�

kwetsbaren�en�minderheden�ondervinden�de�negatieve�gevolgen�van�een�versnipperd�wettelijk�en�financieel�

kader.�Met�name�de�Roma�hebben�te�maken�met�zeer�moeilijke�levensomstandigheden�en�discriminatie.��

�

Daarom�blijft�de�Europese�Unie,�in�het�kader�van�het�stabilisatie4�en�associatieproces�en�de�politieke�dialoog,�

de� situatie� in� het� oog� houden� op� basis� van� het� partnerschap� voor� toetreding� en� via� de� jaarlijkse�

voortgangsverslagen.��

�

Turkije�kreeg�in�2007�te�maken�met�een�politieke�en�constitutionele�crisis,�die�in�2008�voortduurde,�waar�de�

democratie�versterkt�is�uitgekomen�is.��

�
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Er�werd�beperkte�vooruitgang�gemaakt�bij�de�politieke�hervormingen�en�er�zijn�rechtszaken�geopend�inzake�

de�ontbinding�van�politieke�partijen,�met�inbegrip�van�de�regeringspartij.�In�dit�verband�is�het�van�belang�de�

nodige� hervormingen� door� te� voeren� en� ze� ook� uit� te� voeren.� Er� zijn� maatregelen� genomen� inzake� de�

hervorming�van�de�rechterlijke�macht�en�het�openbaar�bestuur,�en�inzake�corruptiebestrijding,�maar�er�is�nog�

werk�voor�de�boeg.�Wat�de�civiel4militaire�betrekkingen�betreft,�bleek�na�de�constitutionele�crisis�van�2007�

dat� het� democratische� proces� op� de� eerste� plaats� blijft� komen,� maar� dat� de� strijdkrachten� aanzienlijke�

politieke�invloed�blijven�uitoefenen.�Wat�betreft�marteling�en�mishandeling�mag�de�aandacht�niet�verslappen,�

wil� de� regering� haar� beleid� van� nultolerantie� inzake� marteling� waar� maken.� Wat� de� vrijheid� van�

meningsuiting�betreft,�komen�nog�steeds�vervolgingen�van�burgers�wegens�niet4gewelddadige�meningsuiting�

voor.� Een� positieve� noot� is� dat� artikel� 301� van� het� Turkse� wetboek� van� strafrecht,� op� basis� waarvan�

honderden� dergelijke� zaken� zijn� geopend,� gewijzigd� is.� Ook� andere� bepalingen� moeten� echter� worden�

gewijzigd� en� alle� wetgeving� op� dit� gebied� moet� worden� toegepast� overeenkomstig� het� Europese�

mensenrechtenverdrag�en�de�jurisprudentie�van�het�Europees�Hof�voor�de�rechten�van�de�mens.�Wat�betreft�

godsdienstvrijheid� is� de�wet� op� stichtingen� aangenomen,�maar� er� is� nog� altijd� behoefte� aan� een� juridisch�

kader� zodat� alle� religieuze� gemeenschappen� de� jure� et� de� facto� kunnen� functioneren� zonder� onnodige�

beperkingen.�Er�zijn�ook�verdere�inspanningen�nodig�om�tot�een�klimaat�van�tolerantie�te�komen.�Er�is�enige�

voortgang� bereikt�wat� betreft� vrijheid� van� vereniging� en� vergadering,� en� op� het� gebied� van� vrouwen4� en�

kinderrechten,� maar� er� zijn� nog� meer� inspanningen� nodig.� Fysieke� intimidatie� vanwege� de� seksuele�

geaardheid� komt� nog� steeds� af� te� toe� voor.� � Specifieke� bescherming� tegen� discriminatie� op� grond� van� de�

seksuele� geaardheid� komt� nog� steeds� niet� voor� in� de� wetgeving.� Wat� vakbondsrechten� betreft,� moet� de�

wetgeving�worden� gewijzigd,� en� er� zijn� nog� altijd� beperkingen� op� het� gebied� van�minderheidsrechten� en�

culturele�rechten.��

�

Turkije� heeft� vele� van� de� belangrijke� internationale� en� VN4mensenrechtenverdragen� geratificeerd.� De�

uitvoering�moet�nog�worden�verbeterd,�met�name�de�tenuitvoerlegging�van�uitspraken�van�het�Europees�Hof�

voor� de� rechten� van� de� mens.� Maatschappelijk� kwetsbaren� en� minderheden� ondervinden� de� negatieve�

gevolgen� van� een� versnipperd� wettelijk� en� financieel� kader.� Met� name� de� Roma� hebben� te� maken� met�

moeilijke�levensomstandigheden�en�discriminatie.��

�

Daarom� blijft� de� Europese�Unie,� in� het� kader� van� het� onderhandelingsproces� en� de� politieke� dialoog,� de�

situatie� in� het� oog� houden� op� basis� van� het� partnerschap� voor� toetreding� en� via� de� jaarlijkse�

voortgangsverslagen.��

�
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De� landen�van�de�Westelijke�Balkan�maken�deel�uit� van�het�Stabilisatie=� en�Associatieproces� (SAP)
125
.�

Voorwaarden�voor�voortgang�in�het�SAP�zijn�onder�meer�eerbiediging�van�de�democratische�beginselen,�de�

rechtsstaat,� de�mensenrechten� en� de� rechten� van� personen� die� tot�minderheden� behoren,� de� fundamentele�

vrijheden�en�de�volkenrechtelijke�beginselen�en�de�beginselen�van�regionale�samenwerking.�Communautaire�

bijstand� wordt� verleend� via� het� instrument� voor� pretoetredingssteun� (IPA)
126
.� De� naleving� van� de� SAP4

voorwaarden�wordt�getoetst�middels�voortgangsverslagen�die�elk�jaar�door�de�Commissie�worden�opgesteld.�

Het�volgende�voortgangsverslag�zal�in�november�2008�worden�gepubliceerd.�

�

De�EU�bespreekt�met�de�landen�van�de�regio�onder�meer�regelmatig�mensenrechtenkwesties.�Op�ministerieel�

niveau� vinden� de� bijeenkomsten� van� de� Stabilisatie4� en� Associatieraad� met� Kroatië� en� de� Voormalige�

Joegoslavische�Republiek�Macedonië,�de� trojkabijeenkomsten� in�het�kader�van�de�politieke�dialoog�en�het�

ministerieel�forum�van�de�EU�en�de�Westelijke�Balkan�plaats.�Op�het�niveau�van�de�ambtenaren�zijn�dit�de�

versterkte� permanente� dialoog� met� Servië� en� Montenegro,� het� voortgangsbewakingsmechanisme� van� het�

SAP�(STM)�met�Kosovo,�het�toezicht�op�het�hervormingsproces�met�Bosnië�en�Herzegovina�en�de�task�force�

met�Albanië.��

�

Partnerschappen
127
� bieden� ieder� land� richtsnoeren� naar� een� verdere� integratie� in� Europa.� De�

partnerschappen�stellen�prioriteiten�en�verplichtingen�voor�de�korte�en�de�lange�termijn�vast�waaraan�moet�

worden� voldaan� om� dichter� bij� het� EU4lidmaatschap� te� komen.� Zij� worden� regelmatig� geactualiseerd.�

Mensenrechtenkwesties� en� bescherming� van� minderheden� zijn� daarbij� politieke� eisen.� De� landen� van� de�

Westelijke� Balkan� weerspiegelen� de� partnerschappen� door� nationale� actieplannen� op� te� stellen� voor� de�

uitvoering� ervan,� met� een� duidelijke� agenda� en� de� toezegging� om� de� mensenrechten� te� respecteren.� De�

financiële�EU4bijstand�wordt�gericht�op�de�in�de�partnerschappen�gestelde�prioriteiten.��

�

�������������������������������������������������
125
� De�Voormalige�Joegoslavische�Republiek�Macedonië�is�kandidaat4lidstaat�en�Bosnië�en�Herzegovina,�

Montenegro,�Servië�en�Albanië�zijn�mogelijke�kandidaat4lidstaten.�
126
� PB�L�210�van�31.7.2006,�blz.�82.�

127
� PB�L�42�van�16.2.2008,�blz.�51�(Toetredingspartnerschap�met�Kroatië);�

� PB�L�80�van�19.3.2008�(Europese�partnerschappen�met�Albanië,�Bosnië�en�Herzegovina�en�Servië,�

met�inbegrip�van�Kosovo�als�gedefinieerd�bij�Resolutie�1244�van�de�Veiligheidsraad�van�de�Verenigde�

Naties�van�10�juni�1999;�Toetredingspartnerschap�met�de�Voormalige�Joegoslavische�Republiek�

Macedonië);��

� PB�L�20�van�27.1.2007�(Europees�partnerschap�met�Montenegro).�
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Regionale�samenwerking�blijft�de�sleutel�tot�duurzame�stabiliteit,�economische�ontwikkeling�en�verzoening�

op� de� Westelijke� Balkan� en� is� een� van� de� voorwaarden� voor� het� SAP.� Hetzelfde� geldt� voor� volledige�

medewerking� met� het� Internationaal� Oorlogstribunaal� voor� het� voormalige� Joegoslavië� (ICTY).� Zo�

worden�middels�het�SAP�vroegere� schendingen�van�de�mensenrechten�aangepakt.�De�Europese�Unie�blijft�

het�Tribunaal�steunen�totdat�dit�zijn�werk�heeft�afgerond,�waarschijnlijk�in�2010.��

�

Er�zijn�in�het�verleden�gemeenschappelijke�standpunten�aangenomen�om�uitvoering�van�het�mandaat�van�het�

Tribunaal� te� steunen� door� tegoeden� van� in� beschuldiging� gestelde� voortvluchtigen� te� bevriezen� en� een�

reisverbod�af�te�kondigen�voor�diegenen�die�door�het�Tribunaal�in�beschuldiging�gestelde�personen�hielpen�

aan�justitie�te�ontkomen.�Deze�gemeenschappelijke�standpunten�zijn�regelmatig�verlengd�en�bijgewerkt.�

�

De� stabilisatie4� en� associatieovereenkomst� (SAO)� met� Albanië� is� op� 12� juni� 2006� ondertekend.� De�

handelsbepalingen� van� de� Interimovereenkomst� zijn� op� 1�december�2006� in� werking� getreden.� Op�

30�juni�2008�hadden�19�lidstaten�de�SAO�geratificeerd.��

�

In� juli� 2007� werd� een� nieuwe� president� (Bamir� Topi)� door� het� parlement� verkozen� overeenkomstig� de�

grondwet,� waardoor� de� moeilijke� politieke� situatie� van� vervroegde� verkiezingen� werd� vermeden.� In�

aansluiting�daarop�werden�in�een�dialoog� tussen�de�belangrijkste�politieke�partijen�maatregelen�bestudeerd�

die�het�land�een�uitnodiging�voor�NAVO4toetreding�moesten�opleveren.�Dit�doel�werd�bereikt�toen�Albanië�

tijdens�de�NAVO4top� in�Boekarest� begin� april� 2008�uitgenodigd�werd�om� tot�het� bondgenootschap� toe� te�

treden.��

�

Op� 21� april� 2008� heeft� het� Albanese� parlement� op� grond� van� een� akkoord� tussen� de� grootste� politieke�

partijen�met�ruime�meerderheid�grondwetswijzigingen�aangenomen,�ondermeer�voor�een�hervorming�van�het�

kiesstelsel.� De� kleinere� politieke� partijen� hebben� om� een� referendum� over� enkele� van� die� wijzigingen�

gevraagd.�Het�parlement�werkt�aan�een�kieswetboek�dat�uitvoering�moet�geven�aan�de�hervormingen�van�het�

kiesstelsel.�De�vrijheid�van�meningsuiting�wordt�door�de�grondwet�gewaarborgd,�maar�veel�media�zijn�in�de�

greep� van� politieke� en� economische� belangen.�Albanië� heeft� de�meeste� belangrijke� internationale� en�VN4

mensenrechtenverdragen� geratificeerd.� De� uitvoering� daarvan� moet� nog� verbeteren.� Maatschappelijk�

kwetsbaren�en�minderheden�ondervinden�de�negatieve�gevolgen�van�een�versnipperd�wettelijk�en�financieel�

kader.�Met�name�de�Roma�hebben�te�maken�met�zeer�moeilijke�levensomstandigheden�en�discriminatie.��

�



�

14146/1/08��REV�1� � RTS/mv� 139�

� DG�E�HR� LIMITE� �L�

De�Europese�Unie�blijft,�in�het�kader�van�het�stabilisatie4�en�associatieproces,�de�mensenrechtensituatie,�en�

met�name�de�situatie�van�sociaal�kwetsbare�groepen�en�minderheden�in�Albanië,�in�de�gaten�houden�op�basis�

van�het�Europese�partnerschap�en�via�de�jaarlijkse�voortgangsverslagen.�

�

De� EU� heeft� de� SAO� en� de� Interimovereenkomst� met� Bosnië� en� Herzegovina� (BiH)� op� 16�juni�2008�

ondertekend,� na� te� hebben� onderkend� dat� beslissende� vooruitgang� is� geboekt� op� een� aantal� fundamentele�

punten,� in�het�bijzonder�de�hervorming�van�de�politie�en�samenwerking�met�het� ICTY.�De�Raad�heeft�die�

ondertekening�in�zijn�conclusies�toegejuicht�en�ziet�uit�naar�intensivering�van�de�samenwerking�met�BiH.�De�

echte�uitdaging�zal�liggen�in�de�correcte�uitvoering�van�de�ondertekende�overeenkomsten,�zodat�duurzame�en�

effectieve�resultaten�kunnen�worden�bereikt.��Daarom�riep�de�Raad�alle�politieke�krachten�van�BiH�op�hun�

inspanningen�te�bundelen�en�met�grote�vastberadenheid�door�te�gaan�met�de�hervormingsagenda,�onder�meer�

met�de�in�het�Europees�partnerschap�gestelde�prioriteiten.��

�

Er� zijn� lokale� verkiezingen� uitgeschreven� voor� 5� oktober� 2008,� die� een� belangrijke� politieke� test� zullen�

vormen� voor� een� land� dat� tijdens� de� verslagperiode� een� moeilijke� tijd� van� politieke� stagnatie� heeft�

doorgemaakt�waardoor�het�hervormingsproces�aanzienlijk�is�vertraagd.��

�

BiH� heeft� alle� belangrijke� internationale� en� VN4mensenrechtenverdragen� geratificeerd.� De� uitvoering�

daarvan� moet� nog� verbeteren.� Maatschappelijk� kwetsbaren� en� minderheden� ondervinden� de� negatieve�

gevolgen�van�een�versnipperd�wettelijk�en�financieel�kader.�Met�name�de�Roma�hebben�te�maken�met�zeer�

moeilijke�levensomstandigheden�en�discriminatie.��

�

De�Europese�Unie�blijft,�in�het�kader�van�het�stabilisatie4�en�associatieproces,�de�mensenrechtensituatie,�en�

met� name� de� situatie� van� sociaal� kwetsbare� groepen� en� minderheden� in� BiH� volgen� op� basis� van� het�

Europese�partnerschap�en�via�de�jaarlijkse�voortgangsverslagen.�

�

Montenegro�heeft� in�oktober�2007�een�Stabilisatie4�en�associatieovereenkomst�met�de�EU�ondertekend.�In�

afwachting�van�de�ratificatie�van�de�SAO�door�de�lidstaten�is�de�Interimovereenkomst�op�1�januari�2008�in�

werking�getreden.��

�
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De�belangrijkste�binnenlandse�politieke�verwezenlijking�in�Montenegro�in�2007�was�de�aanneming�van�een�

nieuwe� grondwet� op� 19�oktober� waarin� de� aanbevelingen� zijn� verwerkt� van� de� Raad� van� Europa� en� de�

Commissie�van�Venetië�over�een�hoog�niveau�van�bescherming�van�de�mensenrechten�en�vrijheden,�inclusief�

de� rechten� van� leden� van� minderheden.� Zeljko� Sturanovic,� premier� van� Montenegro� sinds� de� eerste�

verkiezingen�na�de�onafhankelijkheid,�is�eind�januari�2008�afgetreden.�Het�parlement�van�Montenegro�heeft�

op� 29�februari� Milo� Djukanovic� voor� de� vijfde� keer� tot� premier� verkozen.� De� volgende�

parlementsverkiezingen�vinden�normaliter�in�september�2009�plaats.�Op�6�april�is�Filip�Vujanovic�herkozen�

tot�president�van�Montenegro.��

�

Montenegro� heeft� de� meeste� belangrijke� internationale� en� VN4mensenrechtenverdragen� geratificeerd.� De�

uitvoering� daarvan� moet� nog� verbeteren.� Maatschappelijk� kwetsbaren� en� minderheden� ondervinden� de�

negatieve�gevolgen�van�een�versnipperd�wettelijk�en�financieel�kader.�Met�name�de�Roma�hebben�te�maken�

met�zeer�moeilijke�levensomstandigheden�en�discriminatie.��

�

De�Europese�Unie�blijft,�in�het�kader�van�het�stabilisatie4�en�associatieproces,�de�mensenrechtensituatie,�en�

met�name�de�situatie�van�sociaal�kwetsbare�groepen�en�minderheden�in�Montenegro,�in�de�gaten�houden�op�

basis�van�het�Europese�partnerschap�en�via�de�jaarlijkse�voortgangsverslagen.�

�
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Tijdens� de� verslagperiode� vonden� in� Servië� eerst� presidentsverkiezingen� (3�februari)� en� vervolgens�

parlementsverkiezingen�(11�mei)�plaats.�De�aanloop�naar�de�verkiezingen� in�Servië�was�ook�een�moeilijke�

tijd�voor�de�veiligheid�in�Kosovo,�maar�die�periode�is�rustig�verlopen;�er�vonden�ook�Servische�verkiezingen�

in�Kosovo�plaats,�die�ordelijk�en�kalm�zijn�verlopen.�Volgens�de�missie�van�de�Verenigde�Naties�in�Kosovo�

(UNMIK)� waren� deze� verkiezingen� onwettig.� UNMIK� stelt� namelijk� dat� het� houden� van� Servische�

gemeenteraadsverkiezingen�op�het�grondgebied�van�Kosovo�niet�strookt�met�het�gezag�en�het�mandaat�van�

UNMIK� volgens� Resolutie� 1244� (1999)� en� dus� niet� kan� worden� overwogen.� De� DS4partij� van� president�

Tadic�heeft�de�parlementsverkiezingen�op�11�mei�2008�gewonnen�ten�koste�van�de�Radicale�partij�en�is�nu�de�

grootste� partij� in� het� nieuwe� parlement.� De� ondertekening� van� de� Stabilisatie4� en� associatieovereenkomst�

(SAO)� op� 29�april� en� andere� gunstige�maatregelen� van� de� EU� hebben� een� belangrijk� effect� gehad� op� de�

kiezers.� �De�Raad�heeft�besloten�dat�de�bekrachtigingsprocedure�van�de�SAO�aanvangt�zodra�de�Raad�met�

eenparigheid� van� stemmen� besluit� dat� de� Republiek� Servië� haar� volledige�medewerking� verleent� aan� het�

ICTY.�De�Raad�heeft�op�basis�van�een�voorstel�van�de�Commissie�besloten�dat�de�Interimovereenkomst�met�

de� Republiek� Servië� wordt� toegepast� zodra� de� Raad� met� eenparigheid� van� stemmen� oordeelt� dat� de�

Republiek�Servië�haar�volledige�medewerking�verleent�aan�het�ICTY.�

�

Na�een�lange�onderhandelingsperiode�kon�de�pro4Europese�alliantie�een�coalitie�vormen�met�de�voormalige�

Socialistische�partij� van�Milosevic� (SPS),� en�de�nieuwe� regering,�die�geleid�wordt�door�Mirko�Cvetkovic,�

voormalig� minister� van� Financiën� van� de� DS,� kreeg� op� 7�juli� de� goedkeuring� van� het� parlement.� Uit� de�

verkiezingsuitslag�en�de�vorming�van�de�regering�onder�leiding�van�de�pro4Europese�alliantie�bleek�duidelijk�

dat� de� Servische� bevolking� meer� belangstelling� heeft� voor� economische� en� sociale� kwesties� dan� voor�

Kosovo.��

�

Servië� heeft� de� meeste� belangrijke� internationale� en� VN4mensenrechtenverdragen� geratificeerd.� De�

uitvoering� daarvan� moet� nog� verbeteren.� Maatschappelijk� kwetsbaren� en� minderheden� ondervinden� de�

negatieve�gevolgen�van�een�versnipperd�wettelijk�en�financieel�kader.�Met�name�de�Roma�hebben�te�maken�

met�zeer�moeilijke�levensomstandigheden�en�discriminatie.��

�

De�Europese�Unie�blijft,�in�het�kader�van�het�stabilisatie4�en�associatieproces,�de�mensenrechtensituatie,�en�

met�name�de�situatie�van�sociaal�kwetsbare�groepen�en�minderheden�in�Servië,�in�de�gaten�houden�op�basis�

van�het�Europese�partnerschap�en�via�de�jaarlijkse�voortgangsverslagen.�

�
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De� belangrijkste� politieke� ontwikkeling� op� de� Westelijke� Balkan� in� de� verslagperiode� was� de�

onafhankelijkheidsverklaring�van�Kosovo�op�17�februari�2008.�In�de�conclusies�van�de�Raad�van�18�februari�

stelde�de�Raad�vast�"dat�de�lidstaten,�overeenkomstig�hun�nationale�praktijk�en�het�internationaal�recht,�een�

besluit� over� hun� betrekkingen� met� Kosovo� zullen� nemen".� Op� die� basis� hebben� tot� dusver� eenentwintig�

lidstaten�van�de�EU�de�onafhankelijkheid�van�Kosovo�erkend,�zijnde�Frankrijk,�het�UK,�Duitsland,�Letland,�

Denemarken,�Estland,�Italië,�Luxemburg,�België,�Polen,�Oostenrijk,�Ierland,�Zweden,�Nederland,�Slovenië,�

Finland,�Hongarije,�Bulgarije,�Litouwen,�Tsjechië�en�Malta.�

�

In�de�Raadsconclusies�van�18�februari�werd�tevens�bevestigd�dat�de�Raad�het�Europese�perspectief�voor�de�

Westelijke� Balkan� "volledig� en� daadwerkelijke� steunt",� en�werd� de� Commissie� verzocht� "communautaire�

instrumenten� in� te�zetten�om�de�economische�en�politieke�ontwikkeling� te�bevorderen�en�de�wijdere� regio�

concrete�maatregelen�voor�te�stellen�teneinde�in�die�richting�vooruitgang�te�boeken".�

�

De�onafhankelijkheidsverklaring�is�krachtig�afgewezen�door�Servië�en�de�Serviërs�in�Kosovo,�en�Servië�heeft�

op�de�verklaring�gereageerd�door�zijn�invloed�in�gebieden�met�een�Servische�meerderheid�te�vergroten,�met�

name� in� Noord4Kosovo� rond� Mitrovica.� Er� zijn� een� paar� gewelddadige� incidenten� geweest,� met� name�

relletjes�in�Belgrado�waarbij�de�ambassades�van�de�staten�die�tot�erkenning�overgingen�het�mikpunt�waren,�

het�in�brand�steken�van�twee�grensposten�van�de�VN�tussen�Kosovo�en�Servië�in�het�noorden,�en�de�bezetting�

4�en� vervolgens� de� ontruiming� door�UNMIK�4� van� het� gerechtsgebouw� in� het� noorden� van�Mitrovica,� die�

heeft�geleid�tot�ongeregeldheden�en�twee�dodelijke�slachtoffers.�Interetnische�incidenten,�die�in�het�huidige�

politieke�klimaat�kunnen�escaleren,�zijn�tot�dusver�grotendeels�uitgebleven.�

�

Kosovo�heeft�op�9�april�2008�een�nieuwe�grondwet�aangenomen�die�spoort�met�het�alomvattende�voorstel�

voor�de�regeling�van�de�status�van�Kosovo�dat�was�opgesteld�onder�leiding�van�VN4gezant�Martti�Ahtisaari,�

en�die�een�hoge�mate�van�bescherming�van�mensenrechten�en�rechten�van�leden�van�minderheden�garandeert.�

Die�grondwet�werd�van�kracht�op�15�juni,�samen�met�een�pakket�van�41�wetten,�als�bepaald�in�bijlage�XII�bij�

het�alomvattende�voorstel�voor�de�statusregeling.�De�EU�engageert�zich�om�haar�betrokkenheid�in�Kosovo�te�

vergroten,� met� name� via� EULEX� (haar� rechtsstaatmissie� in� EVDB4verband).� De� bescherming� van� de�

mensenrechten�en�van�de�rechten�van�gemeenschappen�zal�een�wezenlijke�prioriteit�van�deze�inzet�zijn.�

�
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Sociaal� kwetsbare� mensen,� zoals� mensen� met� een� handicap,� en� minderheden� hebben� te� lijden� onder� een�

onvoldoende�toepassing�van�het�juridisch�kader�en�nog�meer�onder�de�zwakke�economie.�Met�name�de�Roma�

hebben�te�maken�met�zeer�moeilijke�levensomstandigheden�en�discriminatie.��

�

De�Europese�Unie�blijft,�in�het�kader�van�het�stabilisatie4�en�associatieproces,�de�mensenrechtensituatie,�en�

met�name�de�situatie�van�sociaal�kwetsbare�groepen�en�minderheden�in�Kosovo,�in�het�oog�houden�op�basis�

van�het�Europese�partnerschap�en�via�de�jaarlijkse�voortgangsverslagen�en�wederzijdse�beoordelingen.�

�

6.2.� Europees��abuurschapsbeleid�(E�B)�

�

Armenië,�Azerbeidzjan�en�Georgië�

�

De�EU�heeft�de�regelmatige�dialoog�met�Armenië,�Azerbeidzjan�en�Georgië�over�mensenrechtenkwesties�

voortgezet� in� het� kader� van� de� institutionele� structuren� die� bij� de� drie� Partnerschaps4� en�

Associatieovereenkomsten� zijn� opgezet,� en� binnen� de� prioriteiten� voor� actie� als� bepaald� in� de� ENB4

actieplannen.� Er� zijn� met� name� besprekingen� gevoerd� in� de� Samenwerkingscomités� EU4Armenië,� EU4

Azerbeidzjan� en� EU4Georgië� in� september�2007,� in� de� Samenwerkingscomités� EU4Armenië� en� EU4

Azerbeidzjan�in�juni�2008�en�in�de�Samenwerkingsraden�met�de�drie�landen�op�16�oktober�2007.�Ook�tijdens�

de�trojkamissie�van�de�ministers�van�Buitenlandse�Zaken�van�de�EU,�die�van�4�tot�en�met��6�februari�2008�de�

Zuidelijke�Kaukasus�heeft�bezocht,�is�over�mensenrechten�gesproken.�

�
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De� ENB4actieplannen� die� de� EU� in� november� 2006� samen� met� de� drie� Zuid4Kaukasische� landen� heeft�

aangenomen,� zijn� nu� in� het� tweede� jaar� van� uitvoering.� In� het� kader� van� de�ENB4actieplannen� zijn� beide�

partijen� overeengekomen� om� een� intensievere� politieke� samenwerking� en� dialoog� tot� stand� te� brengen� op�

basis� van� hun� gemeenschappelijke� waarden,� dat� wil� zeggen� eerbiediging� van� de� mensenrechten� en� de�

fundamentele� vrijheden,� democratie,� behoorlijk� bestuur� en� internationaal� recht.� De� drie� actieplannen�

bevatten�een�specifiek�hoofdstuk�inzake�mensenrechten�en�fundamentele�vrijheden,�met�concrete�acties�die�

moeten�worden�uitgevoerd.�In�april�2008�heeft�de�Commissie�nagegaan�hoever�alle�ENB4landen�staan�bij�de�

uitvoering�van�het�actieplan,�onder�meer�op�het�gebied�van�de�mensenrechten�en�de�democratisering
128
.��

�

De�democratie�en�de�rechtsstaat�zijn�nog�lang�niet�geconsolideerd�in�de�Zuidelijke�Kaukasus,�zoals�bleek�bij�

de�moeilijkheden�eind�2007�en�in�2008.�Er�was�bezorgdheid�over�het�verloop�van�de�vervroegde�presidents4�

en� parlementsverkiezingen� in� Georgië� op� 5�januari�2008,� respectievelijk� 21�mei�2008,� en� over� de�

presidentsverkiezingen� in� Armenië� op� 19�februari�2008.� Tijdens� de� verslagperiode� is� de� EU� de�

mensenrechtensituatie�in�de�drie�landen�nauwlettend�blijven�volgen.��

�

In� Armenië� vonden� na� de� presidentsverkiezingen� van� 19�februari� demonstraties� plaats� en� raakten�

protesterende�oppositieleden�slaags�met�de�politie�in�Erevan.�Daarbij�vielen�verscheidene�doden,�werd�een�

groot� aantal� opposanten� opgesloten� en� werd� de� noodtoestand� uitgeroepen.� De� EU� heeft� herhaaldelijk�

verzocht�om�de�vrijlating�van�diegenen�die�wegens�politieke�activiteiten�gearresteerd�waren,�de�hervatting�

van� de� politieke� dialoog,� het� volledige� herstel� van� de� vrijheid� van� vergadering� en� een� onafhankelijk�

onderzoek� naar� de� gebeurtenissen� op� 1�maart.� President� Sargsian� heeft� publiekelijk� verklaard� dat� hij� zal�

werken� aan� vertrouwenwekkende� maatregelen� en� hervormingen,� en� verzocht� de� EU� een� kleine� groep�

deskundig�adviseurs�te�sturen�om�vanuit�zijn�kantoor�en�de�kantoren�van�de�belangrijkste�ministers�advies�te�

geven� over� essentiële� hervormingsterreinen� en� de� regering� bij� te� staan� bij� de� versnelde� uitvoering� van� de�

belangrijkste�hervormingen�in�het�land,�onder�meer�wat�betreft�democratie�en�grondrechten.��

�

�������������������������������������������������
128
� Begeleidend�werkdocument�van�de�Commissiediensten�bij�de�Mededeling�van�de�Commissie�aan�het�

Parlement�en�de�Raad�"Tenuitvoerlegging�van�het�Europees�nabuurschapsbeleid�in�2007"�–�zie�

landenspecifieke�voortgangsrapporten�op�http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm.�
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In�Azerbeidzjan� blijft� de� algemene�mensenrechtensituatie� zeer� zorgwekkend.� � Er�wordt� nog� steeds� druk�

uitgeoefend�op�de�oppositie�en�de�onafhankelijke�media,�en�een�aantal�journalisten�is�geïntimideerd,�fysiek�

aangevallen�en�veroordeeld�op�grond�van�dubieuze�beschuldigingen.�Het�aantal�vervolgingen�wegens�laster�

dat�door�overheidsfunctionarissen� is� ingesteld�tegen�onafhankelijke�journalisten� is�aanzienlijk� toegenomen.�

Hoewel� de� Azerbeidzjaanse� autoriteiten� eind�2007� aan� een� aantal� journalisten� amnestie� hebben� verleend,�

zitten�verschillenden�onder�hen�nog�in�de�cel.��

�

De� SVEU� voor� de� Zuidelijke� Kaukasus� en� de� persoonlijk� vertegenwoordiger� van� de� SG/HV� voor� de�

mensenrechten�hebben�op�20�en�21�juli�2007�een�gezamenlijke�reis�ondernomen�naar�Bakoe,�die�in�het�teken�

stond� van� de� mensenrechten� en� de� mediavrijheid.� Op� 19�december�2007� werd� in� Bakoe� een� demarche�

uitgevoerd�betreffende�de�zaak�van�mensenrechtenverdediger�Faina�Kungurova�en�drie�journalisten.�

�

Zowel�wat�Armenië�als�Azerbeidzjan�betreft�heeft�de�EU�besloten�een�regelmatige�mensenrechtendialoog�te�

voeren;� die� kan� de� vorm� aannemen� van� lokale� ontmoetingen� tussen� de�Armeense� en� de�Azerbeidzjaanse�

autoriteiten�en�in�Erevan�respectievelijk�Bakoe�gestationeerde�missiehoofden,�of�van�bezoeken�van�de�EU4

trojka�met�regelmatige�tussenpozen.�De�EU�heeft�ook�besloten�een�regelmatige�mensenrechtendialoog�op�het�

niveau�van�de�EU4trojka�te�starten�met�Georgië.��

�

De� gebeurtenissen� rond� de� presidentsverkiezingen� en� de� afkondiging� van� de� noodtoestand� in�Georgië� in�

november�2007�hebben�tot�grote�ongerustheid�geleid�met�betrekking�tot�de�mensenrechtensituatie�in�het�land.�

Eind� 2007� heeft� de� SVEU� voor� de� Zuidelijke� Kaukasus,� na� het� uitroepen� van� de� noodtoestand,�

samengewerkt�met�de�OVSE4vertegenwoordiger�voor�mediavrijheid�om�de�voorwaarden�te�scheppen�voor�de�

heropening� van� het� tv4station� Imedi.� De� SVEU� heeft� ook� geholpen� bij� de� oprichting� van� een� groep�

Georgische�journalisten�en�intellectuelen�die,�onder�de�auspiciën�van�de�Poolse�journalist�Adam�Michnik,�de�

mediasituatie�in�het�land�moet�gaan�toetsen�en�beoordelen.�Dit�initiatief�werd�door�alle�politieke�betrokkenen�

in�Georgië�goed�onthaald.�De�EU�heeft�in�april�2008�in�het�kader�het�Stabiliteitsinstrument�een�programma�

aangenomen� om� de� voorbereiding� van� de� parlementsverkiezingen� in� Georgië� te� ondersteunen.� Dat�

programma�omvat�opleiding�voor�ondersteunend�personeel�(bemiddelaars�en�opleiders)�en�het�personeel�van�

de� kiescommissies� op� stadsdeel4,� districts4� en� centraal� niveau;� informatie� voor� kiezers;� steun� voor� een�

aanzienlijk� aantal� waarnemers� van� de� ngo's� en� een� parallelle� stemmentelling� op� de� verkiezingsdag.� De�

Commissie�voert�nu�de�postelectorale�elementen�van�dit�programma�uit,�zoals�advies�over�de�verbetering�van�

de� toepasselijke� wetgeving,� de� organisatie� van� verkiezingen� en� voorlichting� aan� kiezers� in�

minderheidsgebieden.�

�
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De� internationale�OVSE/ODIHR4verkiezingswaarnemingsmissie� stelde� in� haar� voorlopige� conclusies� over�

de� parlementsverkiezingen� op� 21�mei�2008� dat� ondanks� het� feit� dat� er� pluriforme� media� zijn,� de� meeste�

mediakanalen�sterk�onder�de�invloed�staan�van�hun�eigenaren�en�politieke�broodheren.�

�

Het� subcomité� justitie,� vrijheid� en� veiligheid� EU4Georgië� is� op� 30�april�2008� voor� de� eerste� keer�

bijeengekomen.� Beide� partijen� kwamen� overeen� in� het� kader� van� de� mensenrechtendialoog� regelmatige�

informele�vergaderingen�in�trojka4samenstelling�te�houden,�tegelijk�met�de�vergaderingen�van�het�subcomité.�

�

Begin�2007�heeft�een�onderzoeksmissie�van�de�EU�naar�Georgië�vertrouwenwekkende�maatregelen�(CBM's)�

voorgesteld.�Met�de�implementatie�van�het�CBM4pakket�in�Georgië�en�de�conflictgebieden�werd�begonnen�

spoedig� nadat� met� alle� partijen� overleg� was� gepleegd,� en� vooral� nadat� Georgië� in� juli�2007� met� het�

voorgestelde�pakket�had�ingestemd.�Het�CBM4pakket�omvat�maatregelen�betreffende�de�bescherming�van�de�

rechten�van�alle�leden�van�minderheden�in�Georgië,�aangezien�zulke�maatregelen�een�positief�effect�kunnen�

hebben� op� de� etnische� minderheden� in� de� afgescheiden� regio's� in� Georgië.� De� studiebijeenkomsten� van�

oktober�2007�(EU�en�conflictoplossing�in�Georgië),�en�van�november�2007�(bescherming�van�minderheden�

in� Georgië),� waaraan� werd� deelgenomen� door� Georgische� onafhankelijke� deskundigen� en�

vertegenwoordigers�van�de�civiele�samenleving�uit�Georgië,�ook�uit�beide�conflictgebieden,�hebben�daartoe�

bijgedragen.�

�

De�Republiek�Moldavië
129
�

�

Het� actieplan� in� het� kader� van� het� Europese� nabuurschapsbeleid�EU4Moldavië,� dat� in� februari�2005�werd�

gestart,� bevat� een� hoofdstuk� over� democratie,� de� rechtsstaat,� mensenrechten� en� fundamentele� vrijheden.�

Hoewel� de� eerste� driejarige� termijn� van� het� actieplan� in� februari�2008� verstreken� is,� hebben� de� EU� en�

Moldavië�besloten�het�actieplan�na� februari�2008� te�handhaven�als� instrument�voor�de�versterking�van�het�

hervormingsproces.�In�april�2008�heeft�de�Commissie�nagegaan�hoever�Moldavië�staat�bij�de�uitvoering�van�

het�ENB4actieplan,�onder�meer�op�het�gebied�van�de�mensenrechten�en�de�democratisering
130
.��

�
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129
� De�Republiek�Moldavië�wordt�hierna�Moldavië�genoemd.�

130
� Voortgangsrapport�Moldavië�20074�

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/sec08_399_en.pdf.�
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Hoewel�Moldavië�inspanningen�heeft�gedaan�om�zijn�wetgeving�af�te�stemmen�op�de�toepasselijke�Europese�

en� internationale�normen�4�het�heeft�bijvoorbeeld�een�vooruitstrevende�wet�op�de�vrijheid�van�vergadering�

aangenomen� 4� zijn� nog�meer� inspanningen� nodig�met� betrekking� tot� de�uitvoering� en� handhaving� van� die�

wetten.�Met�name�de�beperkte�mediavrijheid�en�4pluriformiteit,�en�de�noodzaak�van�onafhankelijkheid�van�

de� rechterlijke� macht,� blijven� punten� van� zorg.� Slechte� behandeling� van� gedetineerden� door�

rechtshandhavingsinstanties�blijft�een�probleem.�

�

Mensenrechten,� rechtsstaat,� mediavrijheid� en� de� regeling� van� het� conflict� in� Trans4Dnjestrië� waren� de�

voornaamste�problemen�die�in�mei�2008�besproken�werden�in�de�Samenwerkingsraad�EU4Moldavië.�De�EU�

onderstreepte�van�haar�kant�dat�nog�meer�binnenlandse�hervormingen�op�deze�gebieden�nodig�zijn,�en�dat�de�

in�het�voorjaar�van�2009�te�houden�parlementsverkiezingen�conform�internationale�normen�moeten�worden�

voorbereid�en�georganiseerd.�

�

Op�19� september�2007�vond� in�Brussel� in� het� subcomité� justitie,� vrijheid� en� veiligheid�EU4Moldavië� een�

gedetailleerde�bespreking�over�mensenrechtenkwesties�en�rechtsstatelijke�aangelegenheden�plaats.��

�

De�SVEU�voor�Moldavië�heeft�regelmatig�met�zijn�gesprekspartners�over�de�mensenrechten�gesproken.�Een�

van�de�adviseurs�van�de�SVEU�in�Chisinau�fungeerde�als�diens�contactpunt�mensenrechten�en�hield�toezicht�

op�de�mensenrechten�in�Moldavië,�waarmee�hij�een�inbreng�had�in�het�werk�van�de�SVEU�op�dit�gebied.�

�

De�Commissie�heeft�samen�met�vertegenwoordigers�van�de�Raad�van�Europa�en�de�OVSE�twee�rondes�van�

gesprekken� georganiseerd� van� mensenrechtendeskundigen� met� vertegenwoordigers� van� alle� bevoegde�

ministeries� en� diensten� in� Moldavië,� het�Moldavische� parlement� en� de�Moldavische� ombudsman,� om� in�

detail� specifieke�maatregelen� te�bespreken�die�Moldavië�moet�nemen� ter�uitvoering�van�de�desbetreffende�

delen�van�het�ENB4actieplan�EU�4�Moldavië.��

�
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De� persoonlijk� vertegenwoordiger� van� de� SG/HV� voor� de� mensenrechten� heeft� deelgenomen� aan� een�

conferentie�over�mediavrijheid�in�mei�2008�in�Chisinau,�die�door�de�Europese�Commissie�en�de�regering�van�

Moldavië� in� het� kader� van� het� synergie4initiatief� voor� de� Zwarte�Zee� was� georganiseerd
131
.� Tijdens� haar�

bezoek� heeft� zij� ook� mevrouw� Apolischii,� de� Moldavische� ombudsman,� en� de� voorzitter� van� de�

mensenrechtencommissie�van�het�Moldavische�parlement,�de�heer�Secareanu,�ontmoet.�

�

Oekraïne�

�

Het� actieplan� EU4Oekraïne,� dat� in� februari�2005� werd� gestart,� bevat� een� hoofdstuk� over� democratie,� de�

rechtsstaat,�mensenrechten�en�fundamentele�vrijheden.�Hoewel�de�eerste�driejarige�termijn�van�het�actieplan�

in� februari�2008� verstreken� is,� zijn� de� EU� en� Oekraïne� overeengekomen� het� document,� als� belangrijk�

instrument�voor�het�hervormingsproces,�te�verlengen�voor�een�maximumtermijn�van�een�jaar.�In�april�2008�

heeft�de�Commissie�nagegaan�hoe�ver�Oekraïne�staat�bij�de�uitvoering�van�het�ENB4actieplan,�onder�meer�op�

het�gebied�van�de�mensenrechten�en�de�democratisering
132
.��

�

Sedert� de� Oranje� Revolutie� van� eind� 2004� zijn� met� de� democratisering� van� Oekraïne� aanzienlijke�

vorderingen�gemaakt,�met�name�wat�betreft�mediavrijheid�en�de�ontwikkeling�van�de�civiele�samenleving.�Er�

is�een�breed�scala�aan�onafhankelijke�mediakanalen�en�een� levendige�ngo4sector.�Het� land�heeft�ook� twee�

keer�parlementsverkiezingen�gehouden,�in�maart�2006�en�september�2007.�Het�oordeel�was�dat�die�in�grote�

lijnen�beantwoordden�aan�de�internationale�normen.�

�

Tegelijk� staat� Oekraïne� nog� voor� een� paar� opgaven,� met� name� wat� betreft� de� onafhankelijkheid� en�

onpartijdigheid�van�de�rechterlijke�macht�en�de�efficiënte�werking�van�de�rechtbanken.�De�EU�heeft�ook�haar�

zorg� uitgesproken� over� de� slechte� behandeling� van� de� gedetineerden� door� de� rechtshandhavingsinstanties.�

Ook� een� stijging� van� racistische� aanvallen� op� etnische� en� religieuze� minderheden� en� asielzoekers� was�

aanleiding�tot�zorg.�De�EU�heeft�die�punten�voortdurend�aan�de�orde�gesteld�bij�de�Oekraïense�ambtgenoten.�

�

�������������������������������������������������
131
� http://ec.europa.eu/external_relations/blacksea/index_en.htm.�

132
� Voortgangsrapport�Oekraïne�20074�http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/sec08_402_en.pdf.�
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Een�gedetailleerde�bespreking�over�mensenrechtenkwesties�en�rechtsstatelijke�aangelegenheden�vond�plaats�

in�het�subcomité�justitie,�vrijheid�en�veiligheid�EU4Oekraïne�dat�op�9�april�2008�in�Kiev�is�bijeengekomen.��

�

Belarus�

�

De�mensenrechtensituatie�in�Belarus�blijft�slecht,�en�dat�maakt�dat�het�land�niet�volledig�kan�deelnemen�aan�

het� ENB.� De� Unie� blijft� bereid� om� met� Belarus� te� praten,� ook� via� het� ENB,� zodra� Belarus� concrete�

maatregelen�voor�democratisering�neemt�en�de�mensenrechten�en�de�rechtsstaat�respecteert.��

�

Die�boodschap�wordt�benadrukt�in�het�non4paper�van�de�Commissie,�"What�the�EU�could�bring�to�Belarus"�

(Wat�heeft�de�EU�Belarus�te�bieden?).�In�dit�document�worden�een�aantal�maatregelen�opgesomd�die�Belarus�

zou�moeten�nemen�met�betrekking�tot�democratisering,�eerbiediging�van�de�mensenrechten�en�de�rechtsstaat,�

alsmede�de�voordelen�die�het�ENB�kan�bieden�voor�het�land�en�zijn�bevolking.�De�kansen�op�en�de�vereisten�

voor�betere�betrekkingen�tussen�Belarus�en�de�EU�zijn�door�het�voorzitterschap�van�de�EU,�de�Commissie,�

en�het�contactpunt�van�de�hoge�vertegenwoordiger�van�de�EU�voor�het�GBVB,�ook�in�trojka4samenstelling,�

telkens�weer�aan�de�orde�gesteld�in�hun�contacten�met�de�Wit4Russische�autoriteiten.��

�

Politieke� gevangenen� blijven� in� Belarus� een� realiteit,� evenals� de� voortdurende� intimidatie� van�

maatschappelijke�organisaties�en�activisten�van�de�oppositie.�De�situatie�in�verband�met�de�mediavrijheid�in�

Belarus�blijft�zeer�zorgwekkend,�vooral�door�de�recente�aanneming�van�een�nieuwe�wet�op�de�massamedia,�

die� extra� beperkingen� oplegt� aan� de� Wit4Russische� media,� onder� meer� internetmedia,� en� waarbij� de�

aanbevelingen� van� de� OVSE4vertegenwoordiger� over�mediavrijheid� in� de� wind� geslagen� werden.� De� EU�

blijft� inspanningen� steunen�en�biedt�hulp� aan�de�onafhankelijke�media�die� in�Belarus� actief� zijn�of�vanuit�

buurlanden�uitzendingen�in�Belarus�verzorgen.��

�
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Na� enkele� positieve� stappen� begin� 2008,� toen� in�maart4april� op� één� na� alle� politieke� gevangenen�werden�

vrijgelaten�(de�voormalige�presidentskandidaat�voor�de�oppositie�Aliaksandr�Kazulin�blijft�in�de�gevangenis)�

heeft�het�regime�zich�opnieuw�harder�opgesteld�en�Andrei�Kim�en�Sergei�Parsyukevich�veroordeeld�omdat�ze�

in�januari�2008�actie�zouden�hebben�gevoerd�in�verband�met�een�niet4toegestane�betoging.�Vrijlating�van�alle�

politieke�gevangenen�en�een�einde�aan�de�arrestaties�en�de� intimidatie�van�oppositieleden�en� leden�van�de�

civiele�samenleving�blijft�een�van�de�belangrijkste�eisen�van�de�EU�in�haar�contacten�met�de�Wit4Russische�

autoriteiten.��

�

Aangezien� er� in�Belarus�weinig� sprake� is�van�werkelijke�vooruitgang� richting�democratie,� heeft� de�EU� in�

april�2008� haar� beperkende� maatregelen� verlengd� tegen� bepaalde� Wit4Russische�

overheidsvertegenwoordigers,�die�verantwoordelijk�zijn�voor�schending�van�de�democratische�rechten,�met�

name� in� de� context� van� de� presidentsverkiezingen� van� maart� 2006,� die� fundamentele� tekortkomingen�

vertoonden.�In�een�gezamenlijke�verklaring�bij�dit�besluit�merken�de�Raad�en�de�Commissie�op�dat�zij�er�in�

het� kader� van� een� eventuele� toetsing� van� de� beperkende� maatregelen� veel� belang� aan� hechten� dat� de�

aanstaande� parlementsverkiezingen� (voorzien� voor� 28�september�2008)� in� overeenstemming� met� de�

internationale�normen�verlopen.� �De�EU�is�van�mening�dat�parlementsverkiezingen�conform�internationale�

normen�Belarus�de�kans�kunnen�geven�verder�de�democratische�weg�in�te�slaan,�waardoor�het�land�opnieuw�

betrekkingen�zou�kunnen�aanknopen�met�de�EU.�In�dit�verband�heeft�de�EU�herhaaldelijk�benadrukt�dat�bij�

het�beoordelen�of�de�verkiezingen�volgens�internationale�normen�zijn�verlopen,�gekeken�moet�worden�naar�

het� volledige� proces,� en� onder� meer� gecontroleerd� moet� worden� of� de� vrijheid� van� meningsuiting,�

vergadering� en� vereniging� geëerbiedigd� worden,� of� de� oppositiekandidaten� op� dezelfde� voet� als� de�

regeringskandidaten� aan� alle� fasen� van� het� verkiezingsproces� hebben� kunnen� deelnemen,� en� of� de�

waarnemers�van�OVSE/ODIHR�toezicht�hebben�kunnen�houden�op�het�proces.��

�

Bezette�Palestijnse�Gebieden�

�

De�mensenrechtensituatie�verslechterde�tijdens�de�verslagperiode�in�het�algemeen�aanzienlijk�met�name�wat�

betreft�het�recht�op�leven�en�persoonlijke�veiligheid�en�het�recht�op�persoonlijke�vrijheid�en�veiligheid�(met�

name�wat�betreft�arrestatie,�hechtenis,�huiszoeking,�en�foltering�en�mishandeling�tijdens�verhoren).�Zowel�de�

Palestijnse�als�de�Israëlische�autoriteiten�hebben�zich�schuldig�gemaakt�aan�mensenrechtenschendingen.��

�
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In�Gaza�was� er� de� eerste�weken� na� de� overname� van� de�Gaza4strook� door�Hamas� op� 14�juni� sprake� van�

ernstige�achteruitgang�in�de�situatie�op�het�gebied�van�de�mensenrechten�en�fundamentele�vrijheden.�Er�zijn�

berichten� over�willekeurige� arrestaties,� foltering� en� zelfs� overlijden� in� gevangenschap,� al� is� de� laatste� tijd�

enige�verbetering�gemeld.�De�persvrijheid�werd�beknot�en�er�kwamen�meer�meldingen�van�intimidatie�van�

journalisten.�Alle�radio4�en�tv4stations�van�Fatah�zijn�gesloten.�Ook�zijn�verscheidene�ngo's�ontbonden.�De�

werking� van� het� justitiële� stelsel� in� Gaza� is� verslechterd,� onder� meer� omdat� Hamas� een� parallel�

vervolgingssysteem�heeft�ingesteld.�Ook�de�rechterlijke�macht�heeft�zware�klappen�gekregen,�aangezien�het�

jaar�eindigde�met�de�instorting�van�het�stelsel�van�civiele�rechtbanken.��

�

Op�de�Westelijke�Jordaanoever�zijn�vele�gevallen�van�foltering�door�Palestijnse�veiligheidsdiensten�gemeld.�

Een� aantal� journalisten�was� het� slachtoffer� van� intimidatie.� Politiek� gemotiveerde� arrestaties� (van�Hamas4

leden)� bleven� plaatsvinden.� De� veiligheidstroepen� hebben� honderden� arrestaties� uitgevoerd� zonder�

arrestatiebevel.�De�Palestijnse�Autoriteit�heeft� in� september�2007�100�liefdadigheidsgroepen�ontbonden.�Er�

zijn�regelmatig�schendingen�geweest�van�de�in�het�Palestijnse�recht�opgenomen�waarborgen�voor�een�eerlijke�

rechtsgang.� Bij� de� meeste� geregistreerde� gevallen� waren� "Preventive� Security",� op� paramilitaire� leest�

geschoeide� troepen� die� zich� bezighouden� met� gewapende� groepen� en� politieke� misdrijven,� en� de�

inlichtingendienst�betrokken.�

�

Ook� Israël� heeft� tijdens� de� verslagperiode� in� zowel� Gaza� als� de� Westelijke� Jordaanoever� grove�

mensenrechtenschendingen� begaan.� Het� nederzettingenbeleid� op� de� Westelijke� Jordaanoever� wordt�

voortgezet� in� strijd� met� het� internationale� recht.� De� voortgaande� bouw� van� de� veiligheidsbarrière� op� de�

Westelijke� Jordaanoever� doet� afbreuk� aan� de� basisrechten� van� de�Palestijnse� bevolking.�De� vrijwel� totale�

blokkade�van�de�Gaza4strook�door�Israël�blijft�ernstige�gevolgen�hebben�voor�de�burgerbevolking�in�die�zin�

dat�de�beschikbaarheid�van�basisgoederen�minimaal�is�en�zware�consequenties�heeft�voor�de�verlening�van�

essentiële�diensten.�

�

Israël�

�

De�EU�is�tegenover�Israël�uiting�blijven�geven�aan�haar�ernstige�bezorgdheid�over�de�mensenrechten�in�het�

kader�van�de�politieke�dialoog,�die�ook�de�mogelijkheid�bood�om�onder�meer�aangelegenheden�in�verband�

met�mensenrechten,�waaronder� vrijheid� van� godsdienst� en� overtuiging,� uitbreiding� van� de� nederzettingen,�

administratieve�hechtenis,�alsook�individuele�gevallen�en�het�internationaal�humanitair�recht,�te�bespreken.�

�
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De� derde� bijeenkomst� van� de� informele� groep� EU4Israël� voor� mensenrechten� op� 30�april�2008� heeft� de�

mogelijkheid�geboden�om�over�een�breed�scala�aan�onderwerpen�te�discussiëren,�onder�meer�minderheden,�

mensenrechtenverdedigers,� kinderrechten� en� de� Mensenrechtenraad� van� de� VN,� alsmede� over�

mensenrechtensituaties� die� een� gemeenschappelijke� zorg� zijn.� De� EU� herhaalde� in� dit� verband� dat� een�

passend�vervolg�moet�worden�gegeven�aan�kwesties�die�in�vorige�vergaderingen�besproken�zijn.�

�

De� versterking� van� de� mensenrechtendialoog� tussen� de� EU� en� Israël� is� een� essentieel� onderdeel� van� de�

ontwikkeling� van� de� betrekkingen� EU4Israël.� In� dit� licht� is� de� EU� voornemens� in� het� kader� van� de�

Associatieovereenkomst� een� Subcomité� voor� de� mensenrechten� in� te� stellen,� in� plaats� van� de� huidige�

informele�werkgroep.�

�

Voorts� is� in� januari� 2008� een� eerste� bilateraal� seminar� gehouden� over� de� bestrijding� van� racisme,�

vreemdelingenhaat� en� antisemitisme,� dat� een� goede� gelegenheid� bood� om� zaken� te� bespreken� die� beide�

partijen�bezighouden.�

�
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Algerije�

�

Sedert�de�inwerkingtreding�van�de�Associatieovereenkomst�EU4Algerije�in�september�2005�is�er�nu�een�goed�

kader� dat� beide� partijen� in� staat� stelt� hun� dialoog� over� mensenrechten4� en� democratievraagstukken� te�

consolideren.�Deze�thema's�zijn�door�de�EU�aan�de�orde�gesteld�tijdens�de�meest�recente�bijeenkomst�van�de�

Associatieraad� EU4Algerije� op� 10� maart� 2008� en� de� eerste� bijeenkomst� van� het� Associatiecomité� op�

16�september�2008.�Wat�de�eerbiediging�van�de�mensenrechten�en�de�fundamentele�beginselen�betreft�zijn�er�

veel�redenen�tot�zorg,�met�name�in�de�context�van�de�nog�steeds�gespannen�veiligheidssituatie�en�de�strijd�

tegen�het�terrorisme.��Tien�jaar�na�het�eind�van�de�op�een�burgeroorlog�lijkende�verspreiding�van�geweld�en�

de� daarop� volgende� tamelijk� succesvolle� verzoeningsinitiatieven,� blijft� Algerije� strijd� voeren� met� de�

Salafistische�Groep�voor�Prediking�en�Strijd�(GSPC),�thans�Al4Qaida�in�de�Islamitische�Maghreb�genaamd,�

die� rechtstreekse� banden� heeft� met� Al4Qaida.� De� noodtoestand� is� nog� steeds� van� kracht� en� de�

veiligheidsdiensten� treden� repressief� op.� Er� zijn� meldingen� van� foltering,� geheime� detentiecentra� en�

gedwongen� verdwijningen.� De� EU� stelt� dat� deze� moeilijke� veiligheidsomgeving� niet� mag� leiden� tot�

belemmeringen� in� de� uitoefening� van� bepaalde� fundamentele� vrijheden� zoals� het� recht� van� openbare�

vergadering�en�dat�in�de�strijd�tegen�het�terrorisme�de�eerbiediging�van�mensenrechten�en�de�burgerrechten�

moet� worden� gewaarborgd.� In� deze� context� moet� de� situatie� inzake� godsdienst4� en� gewetensvrijheid�

nauwlettend�in�de�gaten�worden�gehouden,�met�name�wat�betreft�de�toenemende�regulering�van�en�controle�

op� activiteiten� van� de� niet4moslimgemeenschap.� Het� politieke� systeem� is� in� hoge� mate� een� presidentieel�

systeem� met� democratische� grondwettelijke� � procedures.� In� 2007� waren� er� plaatselijke� verkiezingen� en�

parlementsverkiezingen�die�aangeven�dat�er�sprake�is�van�enige�vooruitgang�naar�een�meerpartijenstelsel.�In�

de�praktijk�moet�er�in�het�systeem�echter�nog�veel�veranderen�en�moet�actieve�participatie�van�de�burgers�en�

het� maatschappelijk� middenveld� worden� aangemoedigd.� De� presidentsverkiezingen� in� 2009� worden� het�

volgende�belangrijke�ijkpunt.��

�



�

14146/1/08��REV�1� � RTS/mv� 154�

� DG�E�HR� LIMITE� �L�

Egypte�

�

Het� subcomité� EU4Egypte� voor� � politieke� aangelegenheden,� waaronder� mensenrechten� en� democratie� en�

internationale�en�regionale�vraagstukken,� is�opgericht�naar�aanleiding�van�de�aanneming�van�het�actieplan�

EU4Egypte� in� maart� 2007.� Na� de� aanneming,� op� 17� januari� 2008,� van� een� resolutie� van� het� Europees�

Parlement� waarin� kritiek� werd� geuit� op� de� mensenrechtensituatie� in� Egypte,� heeft� de� regering� een�

vergadering�van�het�politiek�subcomité�die�kort�daarna�was�gepland,�afgelast.�De�eerste�vergadering�van�het�

subcomité� voor� politieke� aangelegenheden� vond� uiteindelijk� plaats� op� 2� en� 3� juni� 2008� in� Brussel.� Deze�

dialoog� heeft� beide� partijen� de� kans� geboden� een� open� en� constructief� debat� te� voeren� over�

mensenrechtenvraagstukken.�

�

Nationale� discussies� betreffende� de� mensenrechtensituatie� in� Egypte,� en� een� zekere� mate� van� arbitrage,�

vinden�plaats�in�de�nationale�mensenrechtenraad�(NCHR)�waarvan�het�bestuur�bestaat�uit�politieke�figuren,�

wetenschappers,� advocaten,� ambtenaren� en� 4� in� mindere� mate� 4� vertegenwoordigers� van� de� civiele�

samenleving.�De�EU�had�lof�voor�het�streven�van�de�Egyptische�regering�om�de�mensenrechten�te�integreren�

in�een�nationale�strategie�en�juichte�de�voltooiing�van�het�nationale�plan�door�de�NCHR�toe.�

�

De�NCHR�heeft� in�maart� 2008� zijn� vierde� jaarrapport� uitgebracht,� dat� aanbevelingen� voor� de�Egyptische�

regering� bevatte.� In� het� rapport� werd� benadrukt� dat� de� internationale� beloftes,� toezeggingen� en� nationale�

strategieën�van�Egypte�om�de�mensenrechten� te�bevorderen�niet� tot�concrete�verbeteringen�hebben�geleid,�

niet�op�wetgevend�gebied�en�evenmin�wat�de�praktische�uitvoering�betreft.�De�niet4aflatende�"queeste"�van�

de� autoriteiten� naar� veiligheid� en� stabiliteit� heeft� de� overhand� en� zorgt� ervoor� dat� de� civiele� en� politieke�

rechten�ernstig�onder�druk�staan.�Ook�het�feit�dat�de�regering�zich�in�2007�voortdurend�moeite�getroostte�om�

internationale�rapporten�over�de�mensenrechten�in�Egypte� te�veroordelen,�werd�in�het� rapport�op�de�korrel�

genomen.�

�

Het� houden� van� vrije� en� eerlijke� verkiezingen� in� overeenstemming�met� alle� internationale� normen� is� van�

cruciaal�belang�voor�vorderingen�op�weg�naar�een�democratischer�samenleving.�De�EU�heeft�de�plaatselijke�

verkiezingen�van�8�april�2008,�die�overeenkomstig�de�gewijzigde�grondwet�van�maart�2007�zijn�gehouden,�

van�nabij�gevolgd.�Er�waren�nogal�wat�bedenkingen�bij�de�ernstige�tekortkomingen�in�het�verkiezingsproces.�

Vele�potentiële�kandidaten�konden�om�een�of�andere�reden�niet�voor�de�verkiezingen�geregistreerd�worden.�

De�EU�moedigde�de�Egyptische� autoriteiten� aan�het�verkiezingskader,�waaronder�het�passief�kiesrecht,� in�

overeenstemming�te�brengen�met�de�internationale�normen.�

�
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De�EU�toonde�zich�ongerust�over�het�feit�dat�het�Egyptische�parlement�op�26�mei�2008�de�noodtoestand�4�die�

al� verscheidene�decennia�van�kracht� is� 4� heeft� verlengd� tot�31�mei�2010,�of� totdat� antiterreurwetgeving� is�

aangenomen.� De� EU� ziet� uit� naar� de� opheffing� ervan,� en� verwacht� tegelijk� dat� zo� spoedig� mogelijk�

wetgeving�inzake�terrorismebestrijding�wordt�aangenomen�die�in�overeenstemming�is�met�de�internationale�

normen.�

�

In�plaats�van�de�verwachte�grotere�politieke�liberalisering�na�de�verkiezingen�van�2005,�maakt�de�EU�zich�

ernstige� zorgen� over� de� tendens� van� voortdurende� arrestaties� en� vervolging� van� politieke� tegenstanders,�

waaronder� het� Moslimbroederschap.� Ook� het� gebruik� van� militaire� rechtbanken� voor� het� berechten� van�

civiele� zaken� baart� zorg.� Het� meest� recente� geval� betrof� het� proces� van� 40�sleutelfiguren� van� het�

Moslimbroederschap� en� de� veroordeling� van� 25� van� hen� tot� gevangenisstraffen� tot� 10� jaar� (de�

maximumstraf).�De�EU�is�tevens�ernstig�bezorgd�over�het�aantal�klachten�inzake�foltering�en�administratieve�

hechtenis�en�over�meldingen�van�mishandeling�van�gedetineerden.��

�

De�vrijheid�van�vergadering�wordt�nog�steeds�aan�banden�gelegd.�In�positieve�zin�valt�te�melden�dat�justitie�

het�recht�van�het�Centre�for�Trade�Unions�and�Workers�Services�om�te�werken�en�zich�te�laten�registreren�als�

NGO�heeft�erkend,�bijna�een�jaar�nadat�het�centrum�bij�administratief�besluit�was�gesloten.��

�

Onafhankelijke� en� oppositiekranten� bloeien� en� de� media� spreken� vrijer,� maar� de� autoriteiten� hebben�

verscheidene�journalisten�en�krantenredacteuren�voor�de�rechter�gebracht,�hetgeen� tot�veroordelingen�heeft�

geleid� (waartegen� momenteel� beroep� loopt).� De� autoriteiten� versterken� hun� controle� op� het� internet,� en�

intimideren�bloggers.�Er�zijn�klachten�over� inperkingen�van�de�vrijheid�van�godsdienst,�vooral� in�de�vorm�

van�intimidatie�van�bekeerden�en�weigering�om�hun�gegevens�in�de�burgerlijke�stand�te�wijzigen.�

�

De�nationale�raad�voor�kinderen�en�moeders�(NCCM)�heeft�door�de�overheid�gesteunde�publiekscampagnes�

gevoerd�om�genitale�verminking�van�vrouwen�illegaal�te�maken�en�om�het�recht�van�vrouwen�om�te�scheiden�

te�bepleiten,� evenals� een� campagne� tegen�huiselijk�geweld.� �Genitale�verminking� van�vrouwen� is� in�2007�

officieel�verboden.��

�
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De�Europese�Commissie�heeft�een�oproep�gedaan�tot�het�indienen�van�voorstellen�in�EIDHR4verband�,�die�

gericht� zijn� op� de� "versterking� van� de� rol� van� het� maatschappelijk� middenveld� bij� het� bevorderen� van�

mensenrechten�en�democratische�hervormingen"�in�Egypte.�Er�zal�in�totaal�873.000�euro�worden�toegekend�

aan� projecten� ter� ondersteuning� van� democratische� verkiezingsprocessen,� de� bevordering� van� sociale� en�

economische�rechten�en�de�bestrijding�van�foltering�en�mishandeling.�

�

Jordanië�

�

Eerbiediging�van�de�democratische�beginselen,�de��mensenrechten�en�de�fundamentele�vrijheden,�vormt�een�

essentieel�onderdeel�van�de�Associatieovereenkomst�met�Jordanië�en�zijn�een�prioriteit�in�het�ENB4actieplan.�

Jordanië�was�het�eerste�ENB4land�dat�een�subcomité�mensenrechten�en�democratie�heeft�opgericht.�Via�dit�

subcomité�bestaat�er� thans�een�positieve�dialoog�met�de�regering.�De�derde�dialoogbijeenkomst�op�25�juni�

2008�was�een�gelegenheid�om�vele�kwesties�van�gemeenschappelijk�belang�in�detail�te�bespreken.�

�

De�Europese�Unie�juichte�de�aanneming�toe�van�wetten�voor�politieke�hervormingen�in�2007,�van�de�wet�op�

de�politieke�partijen�en�de�wet�op�de�gemeenteraadsverkiezingen.�De�EU�heeft�Jordanië�aangespoord�om�de�

effectieve� uitvoering� van� die� wetten� voort� te� zetten� of� indien� nodig� te� bespoedigen.� De� participatie� van�

vrouwen� in� het� politieke� leven� is� verbeterd� en� in� de� nieuwe�wet� op� de� gemeenten� staat� dat� 20%� van� de�

gemeenteraadszetels� voor� vrouwen� is.� � Dit� is� een� zeer� belangrijke� eerste� stap� in� de� totstandbrenging� van�

echte,�op�verdiensten�gebaseerde�participatie�van�vrouwen�in�het�politieke�leven.�De�EU�heeft�Jordanië�ook�

aangemoedigd� specifieke� aanbevelingen� van� het�National�Agenda�Committee,� zoals� de� instelling� van� een�

onafhankelijke�commissie�voor�de�organisatie�van�en�het�toezicht�op�verkiezingen�en�voor�de�behandeling�

van� klachten� uit� te� voeren,� zodat� transparantie� bij� het� verkiezingsproces� bewerkstelligd� wordt.� De� EU� is�

bereid�Jordanië�bij�te�staan�bij�de�voorbereiding�van�de�volgende�parlementsverkiezingen�in�2011.�

�

De�EU�heeft�nog�meer�positieve�elementen�benadrukt,�zoals�de�aanneming�van�een�wet�op�huiselijk�geweld�

en� een�wet� op� de� toegang� tot� informatie,� de� commissie� corruptiebestrijding� die� in� januari�2008�met� haar�

werkzaamheden�begon�en�de�bevordering�van�gelijke�behandeling�van�vrouwen�(quota�voor�gemeenteraden�

en�de�instelling�van�een�speciale�eenheid�bij�het�ministerie�van�Arbeid).�De�EU�was�ingenomen�met�de�wet�

pers�en�publicaties�van�2007,�waarbij�de�huidige�wetgeving�verruimd�is�en�de�bescherming�van�journalisten�

en� alle� individuele� vrijheden� versterkt� wordt.� Tegelijk� benadrukt� de� EU� dat� grotere� samenhang� nodig� is�

tussen�deze�wet�en�het�wetboek�van�strafrecht.��

�
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De� EU� was� zeer� bezorgd� over� de� wet� op� de� civiele� samenleving� die� onlangs� door� het� parlement� is�

aangenomen�met�voorbijgaan�aan�de�aanbevelingen�en�bezwaren�van�de�maatschappelijke�organisaties.�De�

EU� had� een� positieve� waardering� voor� de� rol� van� laatstgenoemden� bij� het� hervormingsproces� en�

onderstreepte� dat� overleg�met� de� civiele� samenleving� over� de� nieuwe�wet� op� de� civiele� samenleving� van�

belang�is.���

�

De� EU� hoopte� dat� de� uitvoering� van� de� onlangs� gewijzigde� wet� op� openbare� bijeenkomsten� een� goed�

evenwicht�zou�bieden�tussen�veiligheidsbehoeften�en�de�noodzaak�de�bevolking�de�ruimte�te�geven�om�haar�

mening� te� formuleren� en� te� uiten� en� deel� te� nemen� aan� het� openbare� leven.� De� EU� onderkende� dat� de�

benoeming�van�de�eerste�ombudsman�een�institutioneel�kader�is�voor�de�bescherming�van�de�rechten�van�de�

burgers.�De�EU�spoorde�Jordanië�ertoe�aan�publieke�informatiecampagnes�op�te�zetten�om�de�burgers�meer�

bewust�te�maken�van�de�positie�van�de�ombudsman.�

�

De� EU� onderkende� de� onlangs� aangenomen� maatregelen� ter� bestrijding� van� foltering� en� andere� wrede,�

onmenselijke� of� onterende� behandeling.� � Zij� juichte� toe� dat� de� definitie� van� foltering� in� de� Jordaanse�

wetgeving�in�overeenstemming�is�gebracht�met�het�VN4verdrag�tegen�foltering.�

�

De�EU� is�ook� ingenomen�met�het� feitelijke�moratorium�op�executies�dat� sedert�mei�2006� in� Jordanië�van�

kracht�is.�Zij�verzocht�Jordanië�nog�verder�te�gaan�en�de�doodstraf�in�de�praktijk�en�bij�wet�af�te�schaffen.�

Ratificatie� van� het� tweede� facultatieve� protocol� bij� het� Internationaal� Verdrag� inzake� burgerrechten� en�

politieke�rechten�zou�daartoe�een�geschikt�middel�zijn.�

�

In�de�nationale�agenda�en�het�nationale�economische�en�sociale�ontwikkelingsprogramma�van�Jordanië�voor�

200942011�werd�benadrukt�dat�de�onafhankelijkheid�van�de�rechterlijke�macht�moet�worden�vergroot.�In�de�

nationale�agenda�werd�uitdrukkelijk�gesteld�dat�moet�worden�gezorgd�voor�een�onafhankelijk�budget�voor�de�

rechterlijke� macht� en� de� EU� juichte� derhalve� het� voornemen� van� Jordanië� toe� om� een� routekaart� voor�

financiële�onafhankelijkheid�vanaf�2009�te�implementeren.�

�
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Libanon�

�

De� algemene� mensenrechtensituatie� in� Libanon� geeft� een� gemengd� beeld� te� zien,� ondanks� verbeteringen�

sinds� de� terugtrekking� van� Syrië� in� 2005.�De� burgerrechten� en� politieke� rechten�worden� in� het� algemeen�

geëerbiedigd;� belangrijke� knelpunten� zijn� echter� de� handelwijze� van� het� gerechtelijke� en� het�

veiligheidsapparaat,� een� zwak� begrip� van� de� rechtsstaat,� alsmede� inefficiënt� bestuur� en� corruptie.� Andere�

punten�van�zorg�zijn�de�gevangenisomstandigheden�en�de�meldingen�van�foltering.�Hervormingsplannen�op�

het�gebied�van�democratisering,�mensenrechten�en�bestuur�zijn�vertraagd�door�de�politieke�instabiliteit,�onder�

meer� door� het� conflict� tussen� Israël� en�Hezbollah� in� 2006,� en� door� de� daaropvolgende� politieke� impasse�

waardoor� de� regerings4� en� wetgevingsactiviteiten� ernstig� werden� belemmerd.� Nadat� sedert� de� Doha4

overeenkomst� in� mei� 2008� en� de� daaropvolgende� verkiezing� van� een� president� en� de� vorming� van� een�

regering�van�nationale�eenheid,�verbetering�is�ingetreden,�wordt�verwacht�dat�ook�het�algemene�klimaat�zal�

verbeteren.�Er�is�nu�een�vrij�sterke�hervormingsdynamiek�die�de�verkiezingen�nog�meer�zou�afstemmen�op�

de�internationale�praktijk.��

�

Vele� politieke� groepen� zijn� gewapend,� hetgeen� bijdraagt� tot� het� gespannen� klimaat� waarin� sommige�

basisvrijheden�bedreigd�worden,�zoals�bleek� tijdens�de�gebeurtenissen� in�mei�2008� in�Beiroet�en�elders� in�

Libanon�waar�mensenrechtenschendingen�gemeld�zijn.�In�Noord4Libanon�wordt�nog�steeds�gevochten.���

�

Er� zijn� vorderingen� gemaakt� bij� het� regulariseren� van� de� situatie� van� het� aanzienlijke� aantal� Irakese�

vluchtelingen�in�Libanon�(100.000).�Vooral�de�situatie�van�de�Palestijnse�vluchtelingen�en�van�migrerende�

werknemers�blijft�echter�zorgen�baren.��

�
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De� levensomstandigheden� van� de� Palestijnen� zijn� bijzonder� zwaar� en� ondanks� de� goede� diensten� van� het�

comité�voor�de�dialoog�tussen�Libanon�en�de�Palestijnen�en�inspanningen�van�de�regering�in�het�kader�van�

een�initiatief�ter�verbetering�van�de�kampen�en�inzake�het�belangrijke�probleem�van�het�ontbreken�van�een�

identiteitsdocument,� hebben� de� Palestijnse� vluchtelingen� nog� steeds� geen� behoorlijke� toegang� tot� de�

arbeidsmarkt�en�mogen�zij�geen�eigendom�verwerven.�Van�de�moeilijke�omstandigheden�in�de�kampen�kan�

geprofiteerd� worden� door� extremistische� groeperingen,� en� dat� gebeurt� ook,� zoals� gebleken� is� tijdens� het�

lange� conflict� (mei4augustus� 2007)� in� het� vluchtelingenkamp� Nahr� el4Bared.� � In� juni� 2008� heeft� de� EU�

gevraagd�om�het�feitelijke�moratorium�op�de�doodstraf�in�Libanon�om�te�zetten�in�een�juridisch�moratorium,�

in�afwachting�van�een�latere�afschaffing.�Ook�werd�hierbij�herinnerd�aan�de�toezegging�van�Libanon�(in�het�

kader� van� de� eerste� ENB4werkgroep� mensenrechten)� om� het� facultatieve� protocol� bij� het� Verdrag� tegen�

foltering�te�ondertekenen�en�te�ratificeren.��

�

Libië�

�

De�situatie�van�de�mensenrechten�in�Libië�blijft�een�punt�van�ernstige�zorg.�De�EU�stelt�vast�dat�er�een�aantal�

obstakels� zijn� voor� de� eerbiediging� van� politieke� en� burgerrechten,� vooral� wat� betreft� de� vrijheid� van�

meningsuiting,� de� persvrijheid� en� de� vrijheid� van� vereniging.� Politieke� partijen� zijn� verboden� en� het�

gerechtelijk�apparaat�is�bij�lange�na�niet�onafhankelijk�van�politieke�invloed.�Eenzame�opsluiting,�marteling�

en� doodstraf� zijn� regelmatig� terugkerende� verschijnselen.� � Nadat� de� zaak� van� het� Bulgaars� en� Palestijns�

medisch�personeel�succesvol�was�afgesloten,�heeft�de�EU�onderhandelingen�met�Libië�geopend�om�tot�een�

kaderovereenkomst�te�komen.�Die�overeenkomst�zou�een�breed�scala�van�politieke�vraagstukken�bestrijken,�

en�een�politieke�dialoog�en�samenwerking�op�het�gebied�van�het�buitenlands�en�veiligheidsbeleid�behelzen.�

Eerbiediging�van�de�mensenrechten,�de�fundamentele�vrijheden�en�de�democratische�beginselen�wordt�een�

essentieel� element� van� de� overeenkomst.� Tijdens� de� onderhandelingen� wenst� de� EU� een� constructieve�

dialoog�aan�te�gaan�over�betere�eerbiediging�van�de�mensenrechten�en�de�fundamentele�vrijheden,�rechtsstaat�

en�goed�bestuur,�teneinde�hervormingen�in�Libië�aan�te�moedigen.�

�
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Marokko�

�

De� tweede� vergadering� van� het� subcomité� voor� mensenrechten,� democratisering� en� bestuur� vond� op� 27�

november� 2007� in� Brussel� plaats.� Tijdens� de� besprekingen� kon� de� dialoog� over� een� brede� waaier� van�

onderwerpen�in�verband�met�democratie�en�de�rechtsstaat�worden�voortgezet.��Ook�werd�gediscussieerd�over�

verhoging�van�de�bestuurlijke�capaciteit�met�het�oog�op�een�betere�uitvoering�van�wetgevingsmaatregelen,�de�

werking�van�het�gerechtelijk�apparaat�en�de�bevordering�van�mensenrechten�en�fundamentele�vrijheden.�Wat�

de�parlementsverkiezingen�in�september�2007�betreft,�merkte�de�EU�op�dat�er�aanzienlijke�vooruitgang�was�

ten� opzichte� van� het� verleden.� Er� was� echter� grote� behoefte� aan� een� duidelijk� juridisch� kader� voor� een�

onafhankelijk� instrument� voor� verkiezingswaarneming.� De� koning� van� Marokko� heeft� benadrukt� dat�

belangrijke� hervormingen� op� het� gebied� van� justitie�op� gang� gebracht�moeten�worden.�Die� hervormingen�

krijgen�steun�uit�EU4programma's�die�gericht�zijn�op�modernisering�van�het�justitiële�stelsel�(modernisering�

van�het�gevangeniswezen�en�opleiding�van�rechters/openbaar�aanklagers).�Er�is�begonnen�aan�de�herziening�

van�het�wetboek�van�strafrecht.��

�

Marokko�heeft�de�gezinswetgeving�hervormd�om�de�rol�van�de�vrouw�in�de�samenleving�te�versterken.�Ook�

heeft�Marokko�de�wetgeving�inzake�de�nationaliteit�gewijzigd�zodat�een�kind�met�een�Marokkaanse�moeder�

en� een� buitenlandse� vader� de� Marokkaanse� nationaliteit� kan� krijgen.� � In� de� nieuwe� regering� worden� de�

vrouwen� beter� vertegenwoordigd.� � Er� zijn� grote� inspanningen� geleverd� om� het� geweld� tegen� vrouwen� te�

bestrijden,� in� het� bijzonder� door� het� opzetten� van� een� informatiesysteem� en� het� voeren� van�

bewustmakingscampagnes.��

�

Marokko�is�met�steun�van�de�EU�begonnen�met�de�voorbereiding�van�een�nationale�strategie�en�een�nationaal�

actieplan� op� het� gebied� van� mensenrechten� en� fundamentele� vrijheden.� � Er� zijn� nog� altijd� belangrijke�

problemen�met�betrekking�tot�de�vrijheid�van�vereniging�en�van�meningsuiting.�

�

In� het� kader� van� het� ENB4instrument� heeft� de� Europese� Commissie� ook� een� programma� gelanceerd� ter�

ondersteuning�van�de�uitvoering�van�de�aanbevelingen�van�de�billijkheids4�en�verzoeningscommissie,�en�met�

name� van� het� herstelproces.� Voorts� heeft� de� Europese� Commissie� haar� samenwerking� met� de� NGO's�

opgevoerd� door� ze� financiële� bijstand� te� verlenen� uit� het� Europees� instrument� voor� democratie� en�

mensenrechten,� zodat� de� rol� van� de� civiele� samenleving� bij� het� bevorderen� van� mensenrechten� en�

democratische�hervormingen�in�Marokko�kan�worden�versterkt.��

�
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Westelijke�Sahara�

�

De�EU�is�de�ontwikkelingen�in�het�vraagstuk�van�de�Westelijke�Sahara�aandachtig�blijven�volgen.�Zij�heeft�

steeds� haar� stem� laten� horen� over� de� humanitaire� aspecten� van� het� conflict.� Hierover� is� in� de� politieke�

dialoog�op�23�juli�2007�met�Marokko�gepraat�in�de�Associatieraad,�en�tevens�in�het�kader�van�de�versterkte�

politieke�dialoog�op�21�december�2007.�Ook�met�Algerije�is�hierover�gesproken�tijdens�de�bijeenkomst�van�

de� Associatieraad� op� 10� maart� 2008.� Er� waren� nog� steeds� mensenrechtenproblemen� in� verband� met� de�

vrijheid�van�meningsuiting�en�vergadering�en�het�recht�op�toegang�tot�het�grondgebied�onder�Marokkaanse�

bestuur� en� tot� de� vluchtelingenkampen� in� het� gebied� van� Tindouf� op� Algerijnse� bodem� dat� door� Frente�

Polisario�wordt�gecontroleerd.�Op�politiek�gebied�wordt�het�onderhandelingsproces�na�de�aanneming�op�30�

april�2007�van�Resolutie�1754�van�de�VN4Veiligheidsraad�voortgezet,�echter�zonder�tastbaar�resultaat.�

�

Syrië�

�

De�algemene�mensenrechtensituatie�in�Syrië�blijft�onbevredigend�omdat�de�veiligheidsdiensten�er�een�sterke�

positie� bekleden� en� er� geen� degelijk�maatschappelijk�middenveld� is.� � In� beginsel� garandeert� de� Syrische�

grondwet�de�belangrijkste�politieke�rechten,�burgerrechten�en�sociale�rechten.� �De�wet�op�de�noodtoestand�

belet�de�burgers�echter�hun�burgerlijke�en�politieke�basisrechten�uit�te�oefenen.��

In� december� 2007� en� januari� 2008� zijn� de� Syrische� veiligheidsdiensten� overgegaan� tot� een� reeks�

aanhoudingen�van�politieke�activisten�in�het�hele�land,�naar�aanleiding�van�een�bijeenkomst�in�het�kader�van�

het�initiatief�"Verklaring
van
Damascus
voor
democratische
en
nationale
verandering"�op�1�december�2007,�

waaraan� een� brede� coalitie� van� activisten� heeft�meegedaan� die� opriepen� tot� politieke� hervorming.� Twaalf�

leiders� van� de� beweging� wacht� momenteel� een� proces� voor� de� strafrechtbank� in� Damascus.� � De� EU� en�

diverse�lidstaten�hebben�herhaaldelijk�hun�bezorgdheid�uitgesproken�over�het�feit�dat�Syrische�activisten�van�

het�maatschappelijk�middenveld�vast�worden�gehouden�omdat�zij�op�vreedzame�wijze�uiting�gaven�aan�hun�

mening,�en�hebben�om�hun�vrijlating�gevraagd.���

Willekeurige�detentie�blijft�een�probleem.�Verdachten�mogen�zonder�tenlastelegging�of�proces�voor�langere�

tijd� worden� vastgehouden.� Beroep� tegen� onrechtmatige� aanhouding� bestaat� niet.� Volgens� advocaten,�

mensenrechtenverdedigers� en� voormalige� gevangenen� wordt� foltering� nog� steeds� toegepast,� vooral� op�

verdachten�die�worden�ondervraagd,�evenals�op�politieke�tegenstanders.���
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De� beloofde� ruimere� politieke� liberalisering,� zoals� de� versoepeling� van� de� wet� op� de� noodtoestand,� het�

verlenen�van�burgerschap�aan�staatloze�Koerden�of�de� instelling�van�een�meerpartijenwet,� is�niet� in�daden�

omgezet.��

De�Syrische�autoriteiten�zijn�traditioneel�niet�bereid�om�met�buitenlandse�gesprekspartners,�inclusief�de�EU,�

over�mensenrechten�te�praten.�Zij�doen�een�beroep�op�de�nationale�soevereiniteit�en�het�gebrek�aan�een�goed�

institutioneel�kader,�zoals�de�Associatieovereenkomst�tussen�de�EU�en�Syrië.�Vertegenwoordigers�van�de�EU�

mogen�echter�geregeld�processen�bijwonen�voor�de�rechtbank�voor�de�staatsveiligheid,�de�militaire�rechter�en�

de�strafrechter.�

�

Het�vraagstuk�van�de�Associatieovereenkomst�met�Syrië�kan�opnieuw�worden�besproken�in�het�licht�van�de�

dooi�in�de�betrekkingen�tussen�Damascus�en�het�Westen.�

�

Sinds�het�begin�van�de�oorlog�in�Irak�heeft�Syrië�ruimhartig�vluchtelingen�opgenomen.�Hun�aantal�is�in�2006�

en�begin�2007�sterk�gestegen.�Om�Syrië�te�helpen�deze�massale�toestroom�van�vluchtelingen�op�te�vangen,�

hebben�de�EU�en�de�lidstaten�humanitaire�bijstand�verleend�en�de�autoriteiten�geholpen�bij�het�verhogen�van�

de� nationale� capaciteit� voor� het� aanpakken� van� de� meest� dringende� behoeften� qua� gezondheidszorg� en�

onderwijs.
De�houding�van�Syrië�ten�aanzien�van�de�Irakese�vluchtelingen,�met�name�zijn�bereidheid�om�op�

dit� punt� samen� te� werken� met� de� EU,� kan� worden� gezien� als� de� eerste� stap� in� de� verbetering� van� de�

betrekkingen�tussen�de�twee�partijen.�
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Tunesië�

�

Het�verheugde�de�EU�dat�het�subcomité�mensenrechten�en�democratie�uiteindelijk�op�

12�november�2007�in�Tunis�bijeen�kon�komen.�Het�was�de�eerste�keer�dat�er�een�gestructureerde�

dialoog�over�mensenrechten�en�democratie�tussen�de�EU�en�Tunesië�heeft�plaatsgevonden.�Betere�

eerbiediging�van�de�mensenrechten�is�een�centrale�doelstelling�van�het�EU4beleid�ten�aanzien�van�

Tunesië.�Tijdens�de�eerste�bijeenkomst�merkte�de�EU�op�dat�er�nog�steeds�een�gebrek�aan�respect�

voor�de�mensenrechten�bestaat,�met�name�voor�de�vrijheid�van�meningsuiting�en�vereniging.�NGO's�

die�zich�inzetten�voor�de�mensenrechten�en�voor�mensenrechtenverdedigers�vinden�verschillende�

obstakels�op�hun�weg�en�kunnen�niet�vrij�werken�aan�het�bevorderen�van�de�mensenrechten;�een�

duidelijk�voorbeeld�in�dit�verband�is�de�Liga�voor�de�mensenrechten.�Ook�op�het�gebied�van�pers4�

en�mediavrijheid�is�een�meer�pluriforme�benadering�nodig.�De�versterking�van�de�rol�en�de�

deelneming�van�de�civiele�samenleving�aan�het�politieke�leven,�met�het�oog�op�de�verkiezingen�van�

2009,�moet�een�prioriteit�worden.�De�politieke�ontwikkelingen�in�Tunesië�en�de�

mensenrechtenvraagstukken�werden�ook�besproken�tijdens�de�vergadering�van�de�politieke�dialoog�

tussen�de�EU�en�Tunesië�in�de�zesde�bijeenkomst�van�de�Associatieraad�op�19�november�2007�in�

Brussel.�

�

6.3.� Rusland�en�Centraal=Azië�

�

Ofschoon�de�mensenrechten�in�Rusland�door�de�grondwet�worden�gewaarborgd�en�Rusland�partij�

is� bij� vele� internationale�mensenrechtenovereenkomsten,� blijft� de�EU�zich� ernstige� zorgen�maken�

over� de� verslechtering� van� de� mensenrechtensituatie� in� Rusland,� met� name� op� het� vlak� van�

eerbiediging�van�de�rechtsstaat,�vrijheid�van�meningsuiting�en�vergadering,�persvrijheid,�de�situatie�

van�de�Russische�niet4gouvernementele�organisaties�(NGO's)�en�de�civiele�samenleving�in�Rusland,�

en�de�situatie�in�Tsjetsjenië�en�andere�delen�van�de�Noordelijke�Kaukasus.�

�

Nadat� tijdens� de� top� EU4Rusland� van� november� 2004� in� Den� Haag� was� overeengekomen� een�

geregelde�mensenrechtendialoog�aan�te�gaan,�vindt�het�overleg�over�de�mensenrechten�tussen�de�EU�

en�Rusland�nu�twee�maal�per�jaar�plaats�
265

.�

�
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� Zie�punt�2.6.5�Mensenrechtenoverleg�met�de�Russische�Federatie.�
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In� het� kader� van� de� parlementsverkiezingen� in� december� 2007� en� de� presidentsverkiezingen� in�

maart�2008�sprak�de�EU�haar�bezorgdheid�uit�over�de�beperking�die�zijn�gesteld�aan�de�vrijheid�van�

vergadering� en� aan� betogingen� van� de� oppositie.�Wanneer� verboden� oppositiebijeenkomsten� toch�

doorgingen,� waren� er� verscheidene� gevallen� van� bruut� politieoptreden,� buitensporig� geweld� en�

willekeurige� arrestaties.� Regeringscontrole� over� de� belangrijkste�media� in�Rusland,�met� name� de�

televisie,�is�ook�een�punt�van�zorg,�en�was�met�name�onrustwekkend�tijdens�de�recente�campagnes�

voor� de� parlements4� en� presidentsverkiezingen;� doordat� de� oppositie� geen� gelijke� toegang� tot� de�

media� had,� en� tot� het� gebruik� van� "administratieve� middelen",� kon� niet� echt� sprake� zijn� van�

competitieve� verkiezingen.� Wat� de� presidentsverkiezingen� betreft,� vormt� de� drempel� van� twee�

miljoen� handtekeningen� die� moeten� worden� verzameld� door� personen� die� zich� als�

presidentskandidaat�willen� laten� registreren�maar�niet� door� een�van�de�partijen� in�de�Doema�zijn�

voorgedragen,�een�onredelijke�belemmering�die�misbruik�uitlokt.�

�

De� gevaren� die� journalisten� in� Rusland� lopen� zijn� een� bron� van� grote� zorg.� Hoewel� het� aantal�

journalisten�dat�in�2007�in�Rusland�is�vermoord,�gedaald�is�tot�één�(tegen�5�in�2006),�blijft�het�zo�

dat�vrijwel�al�die�moorden�onopgelost�blijven.�

�

De� situatie� van� de� Russische� niet4gouvernementele� organisaties� en� de� civiele� samenleving� in�

Rusland�blijft�moeilijk,�hoewel�er�ten�gevolge�van�de�wijziging�van�de�wetgeving�op�de�NGO's,�die�

in�april�2006�van�kracht�werd,�tot�dusver�geen�invloedrijke�en�kritische�NGO's�meer�zijn�ontbonden.�

Voor�NGO's�is�het�echter�vaak�lastig,�duur�en�tijdrovend�om�de�bepalingen�van�de�NGO4wetgeving��

uitgevoerd�te�krijgen.�Voorts�zijn�er�onrustwekkende�regionale�verschillen�in�de�manier�waarop�de�

NGO4wetgeving�wordt�toegepast.�

�

Verscheidene� wetten� en� bepalingen� die� in� de� algemene� context� van� terrorismebestrijding� zijn�

aangenomen,�beknotten�de�vrijheid�van�mening�en�meningsuiting,�in�het�bijzonder�van�de�oppositie,�

de�NGO's� en�de�media.�De�EU�blijft� bezorgd�over�de�wet� tegen�het� extremisme,�waarbij� de�nog�

steeds� zeer� ruime� begripsomschrijving� van� extremisme� de� grens� tussen� oppositieactiviteiten� en�

extremisme�heeft�doen�vervagen.�

�
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Berichten� over� mishandeling� en� foltering� door� Russisch� rechtshandhavingspersoneel� blijven�

onderwerp� van� zorg,� hoewel� thans� wordt� gepoogd� dit� probleem� aan� te� pakken.� Het� feit� dat�

ambtenaren� vaak� niet� verantwoordelijk� worden� gehouden� voor� hun� daden� maakt� het� probleem�

alleen�maar�erger.�De�neiging�van�Russische�rechtbanken�om�veroordelingen� louter� te�baseren�op�

bekentenissen� van� verdachten� draagt� bij� tot� een� cultuur� van� slechte� behandeling� in� centra� waar�

verdachten� in� hechtenis� zitten� tot� aan� het� proces.�Voorts� zijn� de� gevangenisomstandigheden� zeer�

hard� en� soms� levensbedreigend.� Misbruik� van� gevangenen� door� andere� gevangenen� blijft� een�

probleem� en�wordt� naar� verluidt� uitgebuit� en� aangemoedigd� (soms� geïnstitutionaliseerd)� door� de�

directie�van�sommige�detentiecentra�om�de�orde�te�handhaven�door�middel�van�terreur.�

�

Ontgroening�blijft�een�ernstig�probleem�in�het� leger,�doch�thans�worden�er� inspanningen�geleverd�

om�hier�iets�aan�te�doen.�Volgens�het�ministerie�van�Defensie�werden�alleen�al�in�de�eerste�negen�

maanden�van� 2007�20� dienstplichtigen� gedood�bij� ontgroeningsincidenten.� Jammer� genoeg� lijken�

slechts�weinig�beschuldigden�in�dat�soort�incidenten�vervolgd�of�aansprakelijk�gehouden�te�worden.�

Ook� het� hoge� zelfmoordcijfer� bij� de� strijdkrachten,� en� de� oorzaken� daarvan,� moeten� effectief�

worden�aangepakt.�

�

Uit�alle�rapporten�komt�naar�voren�dat�er�in�Rusland�nog�altijd�veel�racisme�en�vreemdelingenhaat�

is;�vooral�tegen�Tsjetsjenen,�Kaukasiërs,�Roma,�Joden,�Mesjketische�Turken,�Afrikanen�en�Aziaten�

leven�er�sterke�vooroordelen.�Voorts�blijft�rassendiscriminatie�een�probleem.�Hoewel�de�Arbeidswet�

gedetailleerde� bepalingen� bevat� tegen� rassendiscriminatie� op� de� arbeidsmarkt,� lijken� die� maar�

zelden�te�worden�toegepast.�Rassendiscriminatie�zorgt�er�ook�voor�dat�raciale�minderheden�beperkte�

toegang� hebben� tot� onderwijs,� huisvesting,� openbare� diensten� en� openbare� plaatsen,� en� tot� het�

burgerschap� en� het� registratiesysteem.� De� politie� wordt� vaak� beschuldigd� van� discriminerend� en�

willekeurig�gedrag�tegen�minderheden�die�als�zodanig�herkenbaar�zijn.�

�
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Hoewel�in�Rusland�op�justitieel�vlak�in�snel�tempo�vergaande�hervormingen�worden�doorgevoerd,�

en� president� Medvedev� zijn� voornemen� kenbaar� heeft� gemaakt� om� "het� juridisch� nihilisme"� in�

Rusland� aan� te� pakken,� worden� de� mensenrechten� in� de� rechtspraak,� met� name� in� de� lagere�

rechtbanken,� niet� voldoende� geëerbiedigd� en� is� de� rechtspraak� niet� onafhankelijk� genoeg.� De�

meeste� uitspraken� van� het� Europees� Hof� voor� de� rechten� van� de� mens� (EHRM)� tegen� Rusland�

vloeien� voort� uit� het� onvermogen� van� het� Russische� overheidssysteem� om� beslissingen� van�

Russische� rechtbanken� uit� te� voeren.� Er� zijn� meldingen� geweest� van� staatsbemoeienis� die� erop�

gericht� is�Russische�burgers� te�beletten�verzoekschriften�in�de�dienen�bij�het�EHRM,�en�de�meest�

verontrustende�meldingen�gaan�over�verzoekschriften�aan�het�EHRM�in�zaken�die�verband�houden�

met�de�conflicten�in�de�Noordelijke�Kaukasus.�Voorts�dreigt�het�functioneren�van�het�Hof�te�worden�

aangetast� door� het� onvermogen� van� het� Russisch� parlement� (de� Doema)� om� protocol�14� van� de�

Raad�van�Europa�over�het�EHRM�te�ratificeren,�een�protocol�dat�van�essentieel�belang�is�voor�het�

waarborgen� van� de� toekomstige� werking� van� het� Hof,� dat� te� maken� heeft� met� een� steeds�

toenemende�werkdruk.�

�

Hoewel�de�oorlog�in�Tsjetsjenië�beëindigd�is�en�de�republiek�in�een�proces�van�wederopbouw�zit,�

blijft�de�mensenrechtensituatie�in�de�Noordelijke�Kaukasus�zorgwekkend.�De�mensenrechten�

worden�er�nog�veelvuldig�geschonden:�het�gaat�onder�meer�om�gedwongen�verdwijningen,�

foltering,�willekeurige�arrestaties,�intimidatie�van�mensenrechtenverdedigers�en�beperking�van�de�

vrijheid�van�meningsuiting.�Hoewel�de�situatie�in�Tsjetsjenië�de�jongste�twee�jaar�is�verbeterd,�is�de�

mensenrechtensituatie�met�name�in�de�buurlanden�Ingoesjetië�en�Dagestan�verslechterd.�Rusland�

weigert�de�speciale�VN4rapporteur�inzake�foltering�nog�steeds�op�zijn�gebruikelijke�voorwaarden�

toegang�te�verlenen�tot�de�gevangenissen�in�de�Noordelijke�Kaukasus,�en�was�niet�erg�geneigd�om�

de�aanbevelingen�van�het�Comité�ter�voorkoming�van�foltering�van�de�Raad�van�Europa�op�te�

volgen.�

�

De� EU4strategie� voor� een� nieuw� partnerschap�met�Centraal=Azië� is� sedert� ze� door� de� Europese�

Raad�op�21�en�22�juni�2007�werd�goedgekeurd�het�algemene�kader�voor�de�EU4betrekkingen�met�

Centraal4Azië.�Het� afgelopen� jaar� is�de� samenwerking� tussen�Centraal4Azië�en�de�EU�kwalitatief�

beter� geworden� en� de� politieke� dialoog� met� de� landen� van� de� regio� is� aanmerkelijk� intensiever�

geworden.��
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De� mensenrechtensituatie� in� Centraal4Azië� blijft� de� Raad� zorgen� baren� en� hij� zal� zich� blijven�

inzetten�voor�een�concrete�verbetering�van�de�mensenrechtensituatie�in�de�vijf�Centraal4Aziatische�

landen,�die�alle�ernstige�problemen�hebben�met�het�doen�naleven�van�de�fundamentele�rechten�en�

vrijheden,�zij�het�in�verschillende�mate.�De�EU4strategie�voor�een�nieuw�partnerschap�met�Centraal4

Azië� onderkent� dat� mensenrechten,� rechtsstatelijkheid,� goed� bestuur� en� democratisering� het�

fundament�zullen�vormen�van�de�politieke�stabiliteit�en�de�economische�ontwikkeling�van�Centraal4

Azië�op�de�lange�termijn.�Conform�de�strategie�zijn�dan�ook�langs�verschillende�kanalen�en�in�alle�

politieke�dialogen,�onder�meer�de�bijeenkomst�van�de�nationale�coördinatoren�op�10�maart�2008�in�

Brussel� en� de� ministeriële� vergadering� EU4Centraal4Azië� in� april� 2008� in� Asjchabad,� bij� elk�

Centraal4Aziatisch� land�mensenrechtenkwesties�aangekaart.�De�EU�is�mensenrechtenkwesties�ook�

aan�de�orde�blijven�stellen�in�vergaderingen�van�de�samenwerkingsraden�en�4comités�met�de�landen�

in� de� regio,� alsook� in� vergaderingen� in� andere� samenstelling,� waar� dergelijke� overeenkomsten�

ontbreken.�Er�is�een�aantal�bilaterale�demarches�uitgevoerd�bij�de�landen�in�de�regio�over�kwesties�

die�onderwerp�van�zorg�zijn.�

�

Volgens� de� strategie� moet� de� EU� proberen� een� gestructureerde,� regelmatige� en� resultaatgerichte�

mensenrechtendialoog�met�alle�landen�in�de�regio�aan�te�gaan.�Op�30�juni�2008�heeft�een�dergelijke�

dialoog�plaatsgevonden�met�Oezbekistan�en�Turkmenistan.�Tijdens�de�ministeriële�vergadering�EU�

4�Centraal4Azië�in�april�2008�in�Asjchabad�is�een�beginselakkoord�bereikt�om�eind�2008�dergelijke�

dialogen�te�starten�met�Kazachstan,�Tadzjikistan�en�de�Kyrgyzstan.��

�

Bijdragen�tot�de�uitvoering�van�het�mensenrechtenbeleid�van�de�EU�maakt�deel�uit�van�het�mandaat�

van�de�SVEU�voor�Centraal4Azië,�Pierre�Morel.�Hij�heeft�nauw�samengewerkt�met�de�persoonlijk�

vertegenwoordiger�voor�de�mensenrechten�van�de�SG/HV�en�is�tijdens�zijn�bezoek�aan�de�regio�en�

in�zijn�bilaterale�contacten��mensenrechtenvraagstukken�aan�de�orde�blijven�stellen.��

�

Aangezien� �Kazachstan� in�2010�voorzitter� is�van�de�OVSE,�heeft�de�EU�het�belang�van�verdere�

politieke� hervormingen� benadrukt,� met� name� op� het� gebied� van� mensenrechten,� vrijheid� van�

vergadering,�de�rol�van�de�civiele�samenleving�en�NGO's,�de�situatie�van�de�politieke�oppositie�en�

mediavrijheid.�

�
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De�Raad�heeft�op�13�november�2007�Gemeenschappelijk�Standpunt�2007/734/GBVB�
266

�houdende�

verlenging�van�bepaalde�beperkende�maatregelen�tegen�Oezbekistan�vastgesteld.�Om�Oezbekistan�

evenwel� aan� te� moedigen� de� toestand� op� het� gebied� van� de� mensenrechten� te� verbeteren,� en�

rekening� houdend� met� de� gedane� toezeggingen,� zijn� de� visumbeperkingen� voor� zes� maanden�

opgeschort.� Na� een� toetsing� op� 29� april� 2008� heeft� de� Raad� de� opschorting� van� de� visum4

beperkingen�met�zes�maanden�verlengd�tot�13�november�2008.��

�

Bij�de�toetsing�op�29�april�heeft�de�Raad�conclusies�aangenomen�waarin�hij�de�afschaffing�van�de�

doodstraf,� de� invoering� van� de� habeas� corpus� en� de� invrijheidstelling� van� verschillende�

mensenrechtenverdedigers�toejuichte,�maar�zich�ook�bezorgd�toonde�over�de�mensenrechtensituatie�

op�andere�terreinen,�en�Oezbekistan�onder�meer�opriep�mensenrechtenverdedigers�vrij� te� laten,�de�

landelijk� directeur� van� Human� Rights� Watch� accreditatie� te� verlenen,� samen� te� werken� met� de�

speciale� rapporteurs� van� de� VN� over� foltering� en� over� de� vrijheid� van� meningsuiting� en� de�

beperkingen�op�NGO's�in�te�trekken.�

�

De�EU�heeft�op�5�juni�2008�de�mensenrechtendialoog�EU4Oezbekistan�laten�plaatsvinden�
267

.�

�

Tijdens�de�eerste�bijeenkomst�van�de�geregelde�mensenrechtendialoog�tussen�de�EU�en�

Turkmenistan�van�24�juni�2008�
268

�heeft�de�EU�bij�Turkmenisten�problemen�aangekaart�op�het�

gebied�van�vrijheid�van�vereniging�en�vergadering,�vrijheid�van�meningsuiting�en�vrije�media,�

vrijheid�van�gedachte�en�godsdienst,�de�gevangenisomstandigheden�en�vrij�verkeer�en�gedwongen�

verplaatsing.��

�

Bij�Kyrgyzstan�heeft�de�EU�zaken�aan�de�orde�gesteld�zoals�hervorming�van�de�grondwet,�de�

sociale�situatie�van�grote�delen�van�de�bevolking,�ontwikkelingen�op�wetgevingsgebied�die�wijzen�

op�strengere�controle�van�de�democratische�vrijheden�en�beperkte�toegang�tot�informatie,�alsmede�

de�parlementsverkiezingen�van�2007,�die�volgens�het�ODIHR�een�"gemiste�kans"�waren.�

�

�������������������������������������������������
266
� PB�L�295�van�14.11.2007,�blz.�34439.��

267
� Zie�deel�over�Oezbekistan�in�punt�2.6.3.��

268
� Zie�deel�over�Turkmenistan�in�punt�2.6.3.�
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De�EU�betreurde�het�dat�Tadzjikistan�nog�steeds�met�sterke�terugval�te�maken�krijgt�op�weg�naar�

stabilisatie� en� heeft� het� land� opgeroepen� hierin� verbetering� te� brengen.� De� sociaaleconomische�

situatie�van�de�meerderheid�van�de�bevolking,�met�name�in�de�winter,�blijft�dramatisch,�terwijl�de�

sporadische�inspanningen�van�de�regering�om�corruptie�en�slecht�bestuur�te�bestrijden�de�groei�van�

de�civiele�samenleving�tegenhouden.�De�EU�heeft�ook�zijn�zorg�geuit�over�de�moeilijke�omstandig4

heden�voor�NGO4activiteiten�in�het�land,�en�over�de�beknotting�van�de�religieuze�vrijheid.�

�

6.4.� Afrika�

�

Sedert�de�aanneming�van�de�EU4Afrika4strategie�en�het�bijbehorende�eerste�actieplan�tijdens�de�top�

EU4Afrika�in�december�2007�in�Lissabon,�is�veel�aandacht�uitgegaan�naar�de�bevordering�van�de�

mensenrechten,�de�rechtsstaat�en�goed�bestuur.��

�

De�Raad�heeft�op�6�december�2007�een�Gemeenschappelijk�Optreden�vastgesteld�en�Koen�

Vervaeke�tot�speciaal�vertegenwoordiger�van�de�EU�bij�de�Afrikaanse�Unie�benoemd.�Op�diezelfde�

datum�is�hij�door�de�Commissie�benoemd�tot�hoofd�van�de�delegatie�van�de�Europese�Commissie�

voor�de�Afrikaanse�Unie.�Uit�die�benoeming�blijkt�de�gezamenlijke�wil�van�de�twee�instellingen�om�

alle�instrumenten�van�de�EU�te�combineren�en�daarbij��te�zorgen�voor�een�coherente�aanpak�jegens�

Afrika.��

�

Afrika� en� de�EU�hebben� geselecteerde� prioritaire� acties� voor� de� initiële� periode� 200842010�vast4

gesteld,� en� zijn� overeengekomen� die� uit� te� voeren� in� het� kader� van� het� Afrika4EU4partnerschap�

inzake�democratisch�bestuur�en�mensenrechten.�Dit�partnerschap�behelst�een�aantal�prioritaire�maat4

regelen�ter�verbetering�van�de�dialoog,�onder�meer�op�mondiaal�niveau�en�in�internationale�fora,�ter�

bevordering�van�een�Afrikaans�mechanisme�voor�collegiale� toetsing�en� ter�ondersteuning�van�het�

Afrikaanse�handvest� inzake�democratie,� verkiezingen� en�bestuur.�Op�mensenrechtengebied� is� een�

proces�van�regelmatige�dialoog�tussen�de�AU�en�de�EU�aan�de�gang.�De�partijen�hebben�ingestemd�

met�de�doelstellingen�van�deze�dialoog,�en�met�de�vorm�en�de�agenda�ervan�
269

.�Het�Afrikaans�Hof�

van�de�rechten�van�de�mens�en�van�de�volkeren�heeft�in�september�2008�samen�met�de�voornaamste�

maatschappelijke�organisatie,�de�Coalition�for�an�Effective�African�Court�for�Human�and�Peoples'�

Rights,�de�subcommissie�mensenrechten�van�het�Europees�Parlement�toegesproken.�

�

�������������������������������������������������
269
� Zie�punt�2.6.4.,�Mensenrechtendialoog�tussen�de�EU�en�de�Afrikaanse�Unie.�
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Mensenrechtenkwesties�komen�voorts�nog�steeds�ter�sprake�in�de�politieke�dialoog�met�alle�landen�

van�Afrika,�die�op�praktisch�vlak�aangevuld�wordt�met�ondersteuning�van�een�sterker�maatschap4

pelijk�middenveld,�krachtiger�parlementen�en�decentralisatieprogramma's�die�de�stem�en�de�macht�

van� de� provinciale� en/of� lokale� autoriteiten� versterken.� Schendingen� van� de� mensenrechten,� de�

rechtsstaat� en� het� democratisch� proces� staan� nog� steeds� op� de� agenda� van� het� overleg� krachtens�

artikel�96� van� de� Overeenkomst� van� Cotonou� met� Guinee� en� Zimbabwe.� Terwijl� er� merkbaar�

vooruitgang� waar� te� nemen� is� in� Guinee,� blijven� de� betrekkingen� met� Zimbabwe� daarentegen�

problematisch.�In�positieve�zin�heeft�de�EU,�gelet�op�de�aanzienlijke�vooruitgang�op�het�gebied�van�

mensenrechten�in�Togo,��in�december�2007�besloten�de�maatregelen�in�te�trekken�en�het�overleg�met�

de�Republiek�Togo�krachtens�artikel�96�van�de�Overeenkomst�van�Cotonou�af�te�sluiten.��

�

Westelijk�Afrika�

�

Het� politiek� akkoord� van� Ouagadougou� van� maart�2007� heeft� op� vele� gebieden� positieve�

veranderingen� en� hoop� op� permanente� vrede� in� Ivoorkust� gebracht.� Ivoorkust� zal� in�

november�2008,�met�veel�vertraging,�presidentsverkiezingen�houden,�en�de�EU�is�verzocht�bijstand�

te� verlenen� en� als� waarnemer� te� fungeren.� Er� wordt� echter� maar� traag� vooruitgang� gemaakt� op�

cruciale� punten,� namelijk� ontwapening,� ontbinding� van� de� milities� en� hereniging� van� de�

strijdkrachten.�

�

Sedert�de�verkiezing�van�president�Johnson4Sirleaf�is�de�situatie�met�betrekking�tot�de�rechtsstaat�in�

Liberia�verbeterd.�De�enige�nog�geldende�sancties�zijn�het�wapenembargo�en�de�reisbeperkingen�

ten�aanzien�van�bepaalde�personen,�die�met�een�periode�van�twaalf�maanden�zijn�verlengd�
270

.�

Geweld,�meer�bepaald�gewapende�overvallen�en�verkrachtingen,�met�name�in�Monrovia�en�

omgeving,�blijft�op�grote�schaal�plaatsvinden,�en�wijst�op�het�onvermogen�van�de�Liberiaanse�

nationale�politie�om�haar�taak�goed�te�vervullen.�Voorts�moeten�nog�een�aantal�punten�die�de�

duurzaamheid�van�vrede�en�stabiliteit�in�gevaar�brengen,�worden�aangepakt,�onder�meer�de�

hervorming�van�het�rechtsstelsel�en�de�rechterlijke�macht,�de�reïntegratie�van�door�de�oorlog�

getroffen�bevolkingsgroepen�en�de�vestiging�van�de�rechtsstaat�in�het�hele�land.�

�

�������������������������������������������������
270
� Gemeenschappelijk�Standpunt�2008/109/GBVB�van�de�Raad�betreffende�beperkende�maatregelen�

tegen�Liberia�(PB�L�38
�
van�13.2.2008,�blz.�26).�
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De�EU�heeft�in�mei�2008�in�trojka4samenstelling�een�ontmoeting�gehad�met�de�minister�van�

Buitenlandse�Zaken�van��igeria,�om�een�besluit�te�nemen�over�de�versterkte�politieke�dialoog�

tussen�de�EU�en�Nigeria,�waarbij�ook�zal�worden�gesproken�over�mensenrechten�op�wereldwijd�en�

nationaal�niveau.�Nigeria�vervult�een�cruciale�rol�voor�vrede�en�stabiliteit�in�Afrika�en�met�name�in�

West4Afrika.�Verwacht�wordt�dat�de�bijstand�van�de�EU�zal�gaan�naar�prioritaire�acties�op�de�

volgende�gebieden:�vrede�en�veiligheid,�bestuur�en�mensenrechten,�handel�en�regionale�integratie,�

belangrijke�ontwikkelingsvraagstukken�(waaronder�ecologische�duurzaamheid�en�

klimaatverandering).�

�

De� veiligheidssituatie� in� het� noorden� van�Mali� blijft� zorgen� baren.�Aan�het� eind� van� de� verslag4

periode� waren� met� bemiddeling� van� Algerije� onderhandelingen� tussen� de� rebellen� de� Malinese�

regering�gestart.�Tijdens�de�verslagperiode�zijn�bij�aanvallen�van�de�rebellen�en�de�reactie�van�het�

leger�daarop�vele�slachtoffers�gevallen,�ook�onder�burgers.�Er�wordt�reikhalzend�uitgekeken�naar�de�

regionale� conferentie� over� vrede� en� ontwikkeling� die� de� autoriteiten� sedert� najaar� 2007�

aankondigen.�

�

In�het�voorjaar�van�2008�zijn�in�Senegal�opnieuw�aanvallen�tegen�homoseksuelen�uitgevoerd�door�

de�bevolking.�De�politie�is�tussenbeide�gekomen�om�het�geweld�tot�bedaren�te�brengen.�Het�valt�niet�

te� verwachten� dat� homoseksualiteit� op� korte� termijn� uit� de� strafwet� gehaald� wordt,� omdat� de�

kwestie�politiek�gevoelig� ligt.�De�EU�was� ingenomen�met�het�besluit�van�de�Senegalese� regering�

om�de�voormalige�president�van�Tsjaad,�Hissène�Habré,�in�Senegal�te�berechten.�De�EU�gaf�aan�te�

willen�bijdragen�aan�het�proces.�

�

Centraal=Afrika�

�

De�Europese�Unie�blijft� scherp�toezicht�houden�op�de�mensenrechtensituatie� in�de�Democratische�

Republiek� Congo� (DRC)� en� is� bezorgd� over� de� aanhoudende� mensenrechtenschendingen� in� het�

land,�waaronder�seksueel�tegen�vrouwen�in�met�name�het�oosten.�

�

De� EU� heeft� de� mensenrechtenschendingen� in� de� DRC� meermaals� veroordeeld� en� zich� uiterst�

bezorgd� getoond,� ook� in� haar� directe� contacten� met� Congolese� overheidsfunctionarissen.�

Demarches�voor�mensenrechtenverdedigers�of�betreffende�andere�punten�van�zorg�worden�zo�vaak�

als�nodig�uitgevoerd�bij�de�betrokken�nationale�autoriteiten.��

�
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Voorts�blijven�de�lidstaten�en�de�Commissie�goed�bestuur�steunen,�en�ook�de�consolidatie�van�de�

democratie,�de�rechtsstaat�en�de�hervorming�van�de�veiligheidssector.� In�dit�verband�zijn�de� twee�

EVDB4missies� van� de�EU� (EUSEC�RD�Congo� en�EUPOL�RD�Congo)� verlengd� tot� 1� juli� 2009,�

waaruit�blijkt�dat�verdere�steun�voor�de�hervorming�van�leger�en�politie�voor�de�EU�een�prioriteit�

blijft,�naast�haar�gebruikelijke�inspanningen�op�justitieel�en�politieel�gebied.��

�

De�veiligheidssituatie�in�het�oosten�van�het�land�is�enigszins�verbeterd�na�de�ondertekening�van�het�

communiqué�van�Nairobi�en�de�verbintenisdocumenten�van�Goma�voor�Noord4�en�Zuid4Kivu.�De�

geleidelijke�verslechtering�sinds�augustus�2008�bevestigt�echter�eens�te�meer�hoe�precair�de�situatie�

is.�De�EU�zal� de� politieke� processen� blijven� steunen� op� basis� van� de� overweging� dat� dialoog� en�

uitvoering� van� de� aangegane� politieke� en� veiligheidsverbintenissen� de� enig� mogelijke� degelijke�

aanpak�is�om�schendingen�van�de�mensenrechten�terug�te�dringen�en�duurzame�vrede�te�bereiken.��

�

Voorts�is�de�afwezigheid�van�een�staatsgezag�in�met�name�het�oosten�nog�steeds�een�groot�probleem�

en� is� de� mensenrechtensituatie� niet� verbeterd.� Honderdduizenden� blijven� ontheemd,� terwijl� niet�

alleen� vrouwen� en� kinderen� maar� ook� mannen� het� slachtoffer� zijn� van� verkrachting,� foltering,�

moord� en� plundering.� Die� verkrachtingen,� vaak� als� oorlogswapen� gebruikt,� zijn� in� de� VN4

Veiligheidsraad� erkend� als� potentiële� bedreiging� van� de� internationale� vrede.� Bij� het� streven� een�

eind�te�maken�aan�deze�misbruiken�staan�het�vertrek�van�de�FDLR�uit�de�DRC,�de�hervorming�van�

en� het� herstel� van� de� discipline� in� het� Congolese� leger,� het� einde� van� de� straffeloosheid� en� de�

versterking�van�het�staatsgezag�in�de�Kivuprovincies�hoog�op�de�internationale�agenda.�De�EU�was�

gekant�tegen�de�beëindiging�van�het�mandaat�van�de�speciale�VN4rapporteur�voor�de�mensenrechten�

in�de�DRC�in�maart�2008,�en�zal�het�rapport�over�de�DRC�dat�verscheidende�speciale�rapporteurs�

over�de�mensenrechten�in�maart�2009�zullen�indienen,�met�belangstelling�lezen.�

�

De� persoonlijk� vertegenwoordiger� van� de� SG/HV,�mevrouw�Kionka,� heeft� samen�met� de� SVEU�

voor� de� Grote� Meren,� in� oktober� 2007� het� oosten� van� de� DRC� bezocht� en� die� onderwerpen�

aangekaart� bij� de� lokale�gouverneurs,�militaire� commandanten� en� regeringsvertegenwoordigers� in�

Kinshasa.��

�

De�EU�zal�haar�dialoog�met�de�regering�van�de�DRC�en�andere�landen�in�de�regio�voortzetten,�ten�

einde�vrede�en�menselijke�veiligheid�in�het�gebied�te�bevorderen.�

�
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De� EU� steunt� krachtig� het� beginsel� dat� degenen� die� de� mensenrechten� van� de� burgerbevolking�

schenden,�ter�verantwoording�moeten�worden�geroepen.�In�dit�verband�sprak�de�EU�wederom�haar�

steun� uit� voor� de� inspanningen� van� het� ICC� in� verband�met� eerdere� en� huidige�mensenrechten4

schendingen� in� het� gebied� van� de� Grote� Meren.� � Nadat� het� Hof� een� arrestatiebevel� had�

uitgevaardigd� tegen�J.P.�Bemba,�heeft�een�EU4lidstaat�hem�gearresteerd�waardoor�de�heer�Bemba�

kon�worden�uitgeleverd�aan�het�ICC.�

�

Zuidelijk�Afrika�

�

De�EU�heeft�de�mensenrechtensituatie�in�Zimbabwe,�die�tijdens�de�verslagperiode�verder�is�

verslechterd,�op�de�voet�gevolgd.�De�EU�heeft�die�situatie�in�een�aantal�openbare�verklaringen�aan�

de�kaak�gesteld.��

�

Omdat�de�mensenrechtensituatie�in�Zimbabwe�er�niet�op�vooruitgaat,�heeft�de�Raad�in�februari�2008�

bij� Gemeenschappelijk� Standpunt� 2008/135/GBVB�
271

� betreffende� beperkende�maatregelen� tegen�

de�leidende�figuren�die�verantwoordelijk�zijn�voor�de�bestuurlijke�crisis�en�de�schendingen�van�de�

mensenrechten� in� Zimbabwe,� zijn� gemeenschappelijk� standpunt� van� februari�2002�

(2002/145/GBVB�
272

)�verlengd.�De�beperkende�maatregelen�behelzen�een�verbod�op�binnenkomst�

in� de� EU� en� een� bevriezing� van� tegoeden� voor� personen� die� zich� schuldig� hebben� gemaakt� aan�

activiteiten�die�de�democratie,�de�eerbiediging�van�de�mensenrechten�en�de�rechtsstaat�in�Zimbabwe�

ernstig�ondermijnen.�Voorts�is�er�een�embargo�van�kracht�op�de�levering�van�wapens�en�uitrusting�

voor�militaire�operaties.��

�

De� periode� wordt� gekenmerkt� door� twee� ontwikkelingen.� De� eerste� betrof� de� voortgezette�

bemiddelingsinspanningen� van� president�Mbeki� van� Zuid4Afrika� en� de� tweede� de� voorbereiding�

van�de�presidents4�en�parlementsverkiezingen�in�Zimbabwe�in�2008.�

�

�������������������������������������������������
271
� PB�L�43�van�19.2.2008,�blz.�39.��

272
� PB�L�50�van�21.02.02,�blz.�1.�
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In�augustus�2008�heeft�President�Mbeki�tijdens�de�jaarlijkse�SADC4top�in�Lusaka,�Zambia,�voort4

gang� gemeld� bij� de� bemiddeling� tussen� de� ZANU4PF� en� de� MDC.� Tijdens� de� top� werd� die�

voortgang� toegejuicht� en� werden� de� partijen� aangespoord� meer� vaart� te� zetten� achter� het�

onderhandelingsproces,�en�dat�zo�spoedig�mogelijk�af�te�sluiten�zodat�de�komende�verkiezingen�in�

een� vreedzaam� klimaat� kunnen�worden� gehouden� en� de�Zimbabwaanse� bevolking� de� leiders� van�

haar�voorkeur�kunnen�kiezen.�Helaas�hebben�de�bemiddelingsinspanningen�echter�geen�vreedzaam�

klimaat�voor�de�verkiezingen� tot�stand�kunnen�brengen.�De�regerende�ZANU4PF4partij� leek�nooit�

echt�bereid�zich�in�te�zetten�voor�de�onderhandelingen�en�aan�het�eind�van�het�jaar�waren�het�geweld�

en�de�mensenrechtenschendingen�door�de�veiligheidsdiensten�en�ZANU4PF4aanhangers� tegen�niet�

alleen�de�MDC�maar�ook�de�bevolking�in�het�algemeen,�toegenomen.�

�

President�Mugabe�heeft�de�top�EU4Afrika�in�december�2007�in�Lissabon�bijgewoond.�Hij�had�een�

visum�gekregen�hoewel� hij� voorkwam�op�de� lijst� van�personen�voor�wie� een�visumverbod�geldt,�

omdat� een� aantal� Afrikaanse� staten� dit� als� voorwaarde� voor� hun� deelname� aan� de� top� hadden�

gesteld.� Tijdens� de� top� heeft� een� aantal� staatshoofden� van� de� EU� onverbloemd� kritiek� geuit� op�

president�Mugabe�en�zijn�regime�in�Zimbabwe.�

�

De�eerste�ronde�van�de�verkiezingen�vond�op�29�maart�2008�plaats.�De�SADC,�de�AU�en�het�Pan�

African� Parlement� traden� als� waarnemers� op.� Ondanks� de� kritiek� van� de� waarnemers� op� de�

verkiezingen� heeft� de� oppositie� zowel� de� parlements4� als� de� presidentsverkiezingen� gewonnen.�

Deze�ontwikkeling�is�in�belangrijke�mate�in�de�hand�gewerkt�door�de�bemiddelingsactiviteiten�van�

president�Mbeki,�die�onder�meer�had�bereikt�dat�de�verkiezingsuitslag�voor�elk�district�onmiddellijk�

na�de�telling�buiten�het�stembureau�op�de�post�moest�worden�gedaan.�Daardoor�konden�de�NGO's�

en� de� verkiezingswaarnemers� alle� afzonderlijke� cijfers� fotograferen� en� verifiëren� voordat� de�

regering� de� cijfers� kon� manipuleren.� Bij� de� presidentsverkiezingen� was� het� verschil� tussen� de�

kandidaten�echter�te�klein�(Mugabe�43%;�Tsvangirai�48%)�om�een�tweede�ronde�te�voorkomen.�Die�

vond�plaats�op�27�juni�en�werd�door�alle�waarnemers�unaniem�afgekeurd.�Nog�voor�het�zover�was,�

hadden�de�regering�en�de�veiligheidsdiensten�een�ongeziene�terreurcampagne�in�het� land�gevoerd.�

Als� gevolg� daarvan� trok� de� oppositiekandidaat� zich� uit� vrees� voor� zijn� leven� en� dat� van� zijn�

aanhangers�terug�uit�de�verkiezingen�nog�voor�ze�hadden�plaatsgevonden.�De�verkiezingen�gingen�

toch� door� met� één� kandidaat,� die� zoals� te� verwachten� viel� won� met� 85%� van� de� uitgebrachte�

stemmen,� althans� volgens� de� tellingen� van� overheidsfunctionarissen,� waarop� geen� toezicht� was�

gehouden�door�neutrale�waarnemers.�

�
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Oostelijk�Afrika�

�

De�EU�heeft�als�waarnemer�deelgenomen�aan�de�besprekingen�over��oord=Uganda�in�Juba�tussen�

de� regering� van� Uganda� en� het� Verzetsleger� van� de� Heer� (LRA).� De� Raad� steunde� daarbij� de�

bemiddeling�van�de�voormalige�president�van�Mozambique,�Joaquim�Chissano,�de�speciale�gezant�

van� de� secretaris4generaal� van� de� VN� in� de� gebieden� waar� het� LRA� opereert.� De� EU� heeft�

bijgedragen� aan� het� opstellen� en� de� ondertekening� van� vijf� afzonderlijke� bijlagen� bij� de�

vredesovereenkomst�van�Juba,�onder�meer�een�bijlage�over�verantwoording�en�recht,�en�betreurde�

het� dat� het� uiteindelijk� niet� tot� een� definitieve� ondertekening� van� de� vredesovereenkomst� is�

gekomen.� Er� hebben� in� Noord4Uganda� echter� geen� nieuwe� geweldsuitbarstingen� meer�

plaatsgevonden�en�de�EU�zal�helpen�bij�de�wederopbouw�van�de�streek�zodat�de�naar�schatting�één�

miljoen� ontheemden� naar� huis� kunnen� terugkeren.� Zij� heeft� er� bij� de�Ugandese� regering� ook� op�

aangedrongen�zich�voor�het�proces�te�blijven�inzetten�en�zich�in�staat�te�stellen�de�bepalingen�van�de�

vredesovereenkomst� uit� te� voeren,� conform� het� Statuut� van� Rome� tot� oprichting� van� het�

Internationaal�Strafhof,�en�in�heel�Uganda�de�rechtsstaat�te�versterken.��

�

De�politieke,�veiligheids4�en�humanitaire�situatie�in�Sudan,�en�met�name�in�Darfur,�is�het�afgelopen�

jaar� niet� verbeterd.� De� EU� blijft� het� onophoudelijke� geweld� tegen� de� burgerbevolking,�

vredeshandhavers� en� humanitair� personeel,� en� het� feit� dat� er� nog� steeds� veel� gendergerelateerd�

geweld�en�seksuele�misdrijven�blijken�voor�te�komen,�als�zeer�zorgwekkend�beschouwen.�

�

Hoewel�het�moratorium�op�het�blokkeren�van�humanitaire�hulp�in�Darfur�eind�januari�opnieuw�met�

een�jaar�werd�verlengd,�is�de�situatie�verder�verslechterd.�Menselijk�lijden�met�tienduizenden�extra�

vluchtelingen�en�intern�ontheemden,�met�geen�of�beperkte�toegang�tot�humanitaire�hulp,�blijft�een�

weerkerend�verschijnsel�na�aanvallen�van�milities�op�dorpen�in�Darfur.�Zowel�regeringstroepen�als�

rebellen�blijven�de�mensenrechten�en�het�internationale�humanitaire�recht�schenden.�Hun�weigering�

om� deel� te� nemen� aan� betekenisvolle� vredesgesprekken� zorgt� ervoor� dat� de� deplorabele�

mensenrechtensituatie�voortduurt.�Daders�van�misdrijven�en�schendingen�van�mensenrechten�en�het�

internationaal� humanitair� recht�mogen�niet� ongestraft� blijven.�Er� is� herhaaldelijk� gewezen� op� het�

belang�van�de�naleving�van�Resolutie�1325(2000)�van�de�VN4Veiligheidsraad�over�vrouwen,�vrede�

en�veiligheid.�

�
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In� overeenstemming� met� Resolutie� 1593� (2005)� van� de� VN4Veiligheidsraad� heeft� de� Raad�

herhaaldelijk� een� beroep� gedaan� op� de� regering� van� Sudan� om� onvoorwaardelijk� met� het�

Internationaal� Strafhof� (ICC)� samen� te� werken� en� de� twee� personen� waarvoor� het� ICC� op�

27�april�2007� arrestatiebevelen� heeft� uitgevaardigd� op� verdenking� van� oorlogsmisdaden� en�

misdaden� tegen�de�menselijkheid� in�Darfur,�uit� te� leveren.�Deze�gruwelijke�misdaden�mogen�niet�

langer� ongestraft� blijven.� De� Europese� Raad� heeft� in� zijn� conclusies� de� RAZEB� opgeroepen� de�

ontwikkelingen� in� Sudan� op� de� voet� te� blijven� volgen� en� aanvullende�maatregelen� te� overwegen�

indien�niet�volledig�wordt�samengewerkt�met�de�VN�en�andere�instellingen,�waaronder�het�ICC�
273

.�

�

Hoorn�van�Afrika�

�

De�EU�blijft�diep�bezorgd�over�de�mensenrechtensituatie�in�Eritrea,�onder�meer�de�verslechtering�

van�de�godsdienst4�en�mediavrijheid,�en�heeft�mededelingen�daarover� rechtstreeks�aan�de�Eritrese�

president�overgebracht.�De�EU�heeft�op�18�september�2007�een�verklaring�uitgebracht�waarin�zij�

haar�ongerustheid�uitspreekt�over�de�situaties�van�de�politieke�gevangenen�in�het�land,�onder�meer�

de�vooraanstaande� leden�van�het�parlement�en�de� journalisten�die� in�september�2001�gearresteerd�

zijn�en�zonder�beschuldiging�in�geïsoleerde�opsluiting�gehouden�worden.�De�EU�blijft�aandringen�

op�de�uitvoering�van�de�mensenrechtenverdragen�die�door�Eritrea�zijn�geratificeerd;�in�dit�verband�

verleent�zij� specifieke�steun�voor�de�uitvoering�van�de� IAO4verdragen�via�een�EG4project�met�de�

lokale�vakbonden.��

�

Met� betrekking� tot� Ethiopië� blijft� de� EU� de� eerbiediging� van� de� mensenrechten� en� de�

meerpartijendemocratie� bevorderen.� De� EU� heeft� zich� met� name� bezorgd� getoond� over� een�

ontwerp4wet� inzake�NGO's,�die�het�de�civiele�samenleving�kan�bemoeilijken�om�de�democratie� te�

bevorderen.�Ook�is�er�bezorgdheid�geuit�over�geweld�en�andere�vormen�van�druk�op�journalisten,�

alsmede�andere�beperkingen�van�de�vrijheid�van�meningsuiting�en�van�vereniging.�De�EU�heeft�een�

brief� gestuurd� naar� de� premier� van� Ethiopië� waarin� zij� haar� bezorgdheid� uitspreekt� over� de�

mensenrechtensituatie�in�het�Somalische�deel�van�Ethiopië�(Ogaden)�en�haar�hulp�aanbiedt�om�de�

economische�ontwikkeling�in�de�regio�te�bevorderen.�Ook�volgt�de�EU�de�problematische�processen�

tegen� degenen� die�waren� gearresteerd� ten� gevolge� van� de� demonstraties� van� 2005.�Een� positieve�

ontwikkeling� is� evenwel� dat� de� eerste� stappen� zijn� gezet� voor� de� totstandbrenging� van� nationale�

mechanismen�voor�toezicht�op�de�mensenrechten.�

�

�������������������������������������������������
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� Zie�punt�4.8.,�Het�Internationaal�Strafhof�en�de�bestrijding�van�straffeloosheid.�
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De�EU�was�bezorgd�over�de�verslechtering�van�de�mensenrechtensituatie� in�Somalië� ten�gevolge�

van�het�voortdurende�conflict� en�deed� een�oproep�om�alle� schendingen�van�de�mensenrechten� in�

Somalië�officieel�aan�te�klagen�en�te�onderzoeken.�Na�zestien�jaar�burgeroorlog�staat�Somalië�voor�

de�belangrijke�uitdaging�vrede�en�veiligheid�op�te�bouwen,�democratische�processen�en�instituties�in�

te� stellen� en� de� mensenrechten� te� versterken.�Met� name� de� basale� mensenrechten� van� kinderen,�

vrouwen�en�andere�kwetsbare�groepen�staan�zwaar�onder�druk.�Kinderen�lopen�groot�gevaar�(50%�

van�de�bevolking�is�jonger�dan�18�en�20%�jonger�dan�5�jaar),�hoofdzakelijk�door�ondervoeding�en�

gebrek� aan� bescherming.� De� EU� steunt� het� Bureau� van� de� Hoge� Commissaris� voor� de�

mensenrechten,� met� inbegrip� van� de� onafhankelijke� mensenrechtendeskundige� voor� Somalië,� en�

heeft� hen� aangespoord� een� onafhankelijke� onderzoeks4� en� beoordelingsmissie� naar� Somalië� te�

ondernemen.� Dit� zou� een� welkome� eerste� stap� zijn� naar� de� instelling� van� een� mechanisme� om�

systematische� schendingen� van� de� mensenrechten� door� alle� partijen� te� onderzoeken.� De� EU� is�

bereid� haar� steun� aan�Somalië� op� het� gebied� van� de�mensenrechten� te� verhogen,�met� name�voor�

capaciteitsopbouw�bij�de�overheidsinstellingen�en�4diensten.�

�

6.5.� Het�Midden=Oosten�en�het�Arabische�schiereiland�

�

In�Iran�bleven�ernstige�schendingen�van�de�mensenrechten�plaatsvinden.�Sinds�het�jongste�

jaarverslag�is�geen�vooruitgang�geboekt�wat�de�voornaamste�aandachtspunten�van�de�EU�betreft.�De�

situatie�is�in�veel�opzichten�verslechterd.�Het�aantal�toepassingen�van�de�doodstraf,�ook�voor�

jeugdige�delinquenten,�neemt�in�alarmerende�proporties�toe.�In�Iran�worden�meer�jeugdige�

delinquenten�terechtgesteld�dan�waar�ook�ter�wereld,�en�het�land�maakt�deel�uit�van�de�uiterst�kleine�

groep�landen�die�de�doodstraf�blijven�stellen�op�delicten�die�worden�gepleegd�vóór�de�leeftijd�van�

18�jaar.�De�vrijheid�van�meningsuiting�wordt�sterk�beknot.�De�wijze�waarop�Iran�religieuze�en�

etnische�minderheden�behandelt,�blijft�de�EU�zorgen�baren.�Er�zijn�regelmatig�meldingen�van�

foltering.�In�toenemende�mate�worden�mensenrechtenverdedigers�voor�hun�activiteiten�gevangen�

genomen,�en�zij�maken�melding�van�steeds�meer�pesterijen�en�intimidatie.�Er�worden�weinig�

effectieve�maatregelen�getroffen�om�de�wetten,�instellingen�en�officiële�praktijken�die�

mensenrechtenschendingen�mogelijk�maken,�te�hervormen.�De�EU�maakt�zich�integendeel�juist�

zorgen�over�het�ontwerp4wetboek�van�strafrecht�dat�in�beraad�is,�omdat�bepaalde�secties�duidelijke�

schendingen�inhouden�van�de�toezeggingen�die�de�Islamitische�Republiek�Iran�heeft�gedaan�

krachtens�de�internationale�mensenrechtenverdragen,�zoals�de�invoering�van�een�verplichte�

doodstraf�voor�delicten�als�geloofsverzaking,�ketterij�en�hekserij.�
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De�EU�heeft�consequent�gereageerd�op�alle�ernstige�schendingen�van�de�mensenrechten�(doodstraf,�

foltering,�mensenrechtenverdedigers,�rechten�van�vrouwen,�rechten�van�personen�die�tot�

minderheden�behoren),�dikwijls�met�openbare�verklaringen.�In�de�betrokken�periode�hebben�EU4

vertegenwoordigers�bij�tal�van�gelegenheden�mensenrechtenkwesties�bij�de�Iraanse�overheid�

aangekaart.�De�aan�de�orde�gestelde�punten�omvatten�onder�meer�de�executie�van�jeugdige�

delinquenten�—�ondanks�het�aangekondigde�moratorium�hiervoor�—,�amputaties�en�openbare�

executies,�het�intimideren�en�opsluiten�door�de�overheid�van�mensen�die�hun�mening�vreedzaam�

verkondigen�of�uiten.�Tot�zorg�stemden�de�aanhoudende�discriminatie�van�religieuze�minderheden,�

waarbij�vooral�de�Bahá'ís�doelgericht�worden�vervolgd,�zoals�bleek�uit�de�onrechtmatige�

aanhouding�van�hun�leiders�in�mei,�en�steeds�hevigere�aanvallen�en�aanhoudende�

propagandacampagnes�tegen�het�bahá'í4geloof��in�de�Iraanse�media.�De�EU�gaf�ook�uiting�aan�haar�

bezorgdheid�over�de�ernstige�beperkingen�van�de�vrijheid�van�meningsuiting,�zoals�de�sluiting�van�

kranten,�de�strenge�aanpak�van�web4bloggers�en�universiteiten�en�de�detentie�van�politieke�

gevangenen,�onder�wie�met�name�vrouwelijke�mensenrechtenverdedigers,�vakbondsleden�en�

journalisten.��

�

De�Iraanse�overheid�toont�zich�steeds�meer�weigerachtig�om�mensenrechtenkwesties�met�de�EU�te�

bespreken�en�te�behandelen.�Zij�blijft�een�zitting�van�de�mensenrechtendialoog�EU4Iran�weigeren,�

alle� inspanningen� van� de� EU� om� de� dialoog� voort� te� zetten� ten� spijt.� Tijdens� de� Algemene�

Vergadering�van�de�Verenigde�Naties�in�december�2007�waren�alle�EU4lidstaten�mede4indiener�van�

een�resolutie�over�de�mensenrechten�in�Iran.�In�de�resolutie�werd�diepe�bezorgdheid�geuit�over�de�

aanhoudende�schendingen�van�de�mensenrechten,�en�werd�de�Islamitische�Republiek�Iran�verzocht�

zich�te�houden�aan�haar�vrijwillig�aangegane�internationale�verplichtingen.�

�
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Goed�bestuur,� democratie,�mensenrechten� en�de� rechtsstaat� zijn�belangrijke� aandachtsgebieden� in�

de�betrekkingen�van�de�EU�met�Irak�en�bij�de�steun�die�de�EU�aan�het�land�verleent.�De�EU�pleit�

voor�het�consolideren�van�de�veiligheid�door�het�systeem�van�de�rechtsstaat�te�ondersteunen�en�een�

cultuur� die� de� mensenrechten� respecteert� aan� te� moedigen,� en� steunt� een� democratische�

bestuursvorm�die�de�tegenstellingen�overbrugt.�Zij�steunt�ook�de�uitvoering�van�het�"International�

Compact"�met�Irak,�met�Irakese�toezeggingen�inzake�mensenrechten�en�de�rechtsstaat.�De�EU�blijft,�

op�verzoek�van�Irak,�via�haar�geïntegreerde�rechtsstaatmissie�voor�Irak�(EUJUST�LEX)�in�de�EU4

lidstaten� opleidingen� verstrekken� aan� hoge� functionarissen� van� de� Irakese� politiediensten,� de�

rechterlijke�macht�en�het�gevangeniswezen.�De�EG�ondersteunt�sinds�2005�de�rechtsstaat�en�justitie�

in�Irak�en�zij�spitst�zich�daarbij�toe�op�de�praktische�uitvoering�ervan.�In�2007�kende�de�Commissie�

specifieke�fondsen�toe�voor�de�ondersteuning�van�de�rechtsstaat�en�justitie,�via�de�versterking�van�

belangrijke� openbare� en� particuliere� instellingen� en� capaciteiten.� Er� wordt� steun� verleend� aan�

verschillende� openbare� en� particuliere� instellingen� en� aan� de� ontwikkeling� van� de� civiele�

samenleving�op�het�vlak�van�de�mensenrechten.�Omwille�van�de�benarde�omstandigheden�waarin�de�

intern� ontheemden� en� de� vluchtelingen� verkeren,� is� er� ook� EG4financiering� vrijgemaakt� voor�

humanitaire�hulp�om�deze�omstandigheden�te�verbeteren.�

�

In� september� 2005� hebben� de�EU� en� Irak� een� gezamenlijke� verklaring� over� de� politieke� dialoog�

ondertekend.� De� EU� heeft� deze� dialoog� benut� om� haar� doelstellingen� op� het� gebied� van� de�

mensenrechten�te�bevorderen�en�haar�bezorgdheid�in�verband�met�de�mensenrechten�in�Irak�te�uiten.�

De�EU� sprak� haar� teleurstelling� uit� over� het� feit� dat� de� doodstraf� in� september� 2005� opnieuw� is�

ingevoerd� in� Irak�en�heeft�sedertdien�herhaaldelijk�aangedrongen�op�de�afschaffing�ervan.�De�EU�

onderhandelt� momenteel� over� een� handels4� en� samenwerkingsovereenkomst� met� Irak,� die� naar�

verwachting� een� mensenrechtenclausule,� een� kader� voor� samenwerking� rond�

mensenrechtenkwesties�en�verschillende�kwesties�in�verband�met�onder�meer�de�rechtsstaat�en�het�

Internationaal�Strafhof�zal�bevatten.��

�

De�bevolking�van�Saudi=Arabië� lijkt�zich�steeds�bewuster� te�worden�van�mensenrechtenkwesties�

en� de� EU� wenst� de� dialoog� met� Saudi4Arabië� over� die� aangelegenheden� voort� te� zetten.� De�

mensenrechtensituatie�in�Saudi4Arabië�blijft�evenwel�ernstige�zorgen�baren,�zowel�wat�individuele�

gevallen�betreft�als�in�het�algemeen,�zoals�de�doodstraf,�de�positie�van�de�vrouw�en�de�persvrijheid.�

De�EU�bleef�haar�punten�van�zorg�bij�de�Saudische�overheid�te�berde�brengen,�op�bilateraal�vlak�en�

tijdens�de�ontmoetingen�met�de�Samenwerkingsraad�van�de�Golf.��
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De� EU� bleef� de� Republiek� van� Jemen� ondersteunen� bij� haar� hervormingsinspanningen,� onder�

andere� op� het� vlak� van� mensenrechten� en� fundamentele� vrijheden.� Jemen� is� een� land� dat� de�

representatieve� democratie� en� de�mensenrechten� aanhangt,� en�wordt� daarom� door� de�EU� als� een�

aangewezen�gesprekspartner�inzake�mensenrechten�in�de�Arabische�Golf�beschouwd.�Een�positieve�

democratische�ontwikkeling�in�Jemen�en�een�succesvolle�uitvoering�van�zijn�afgekondigde�ambities�

inzake� mensenrechten� hangen� evenwel� af� van� het� vermogen� van� het� land� om� armoede,�

fundamentalisme� en� terrorisme� te� bestrijden.� De� EU� zal� knowhow� en� bijstand� voor�

capaciteitsopbouw� verstrekken� op� al� deze� gebieden,� in� samenwerking� met� de� Jemenitische�

overheid.�

�

6.6.� Azië�

�

De�mensenrechten�is�een�essentiële�dimensie�van�de�politieke�betrekkingen�van�de�EU�met�de�

landen�in�de�regio.�De�EU�streeft�naar�bevordering�van�de�mensenrechten�en�consolidering�van�

democratie�door�een�scala�van�instrumenten�van�buitenlands�beleid,�met�name�door�het�opnemen�

van�mensenrechtenbepalingen�in�bilaterale�overeenkomsten,�het�onderhandelen�over�partnerschaps4�

en�samenwerkingsovereenkomsten,�het�bespreken�van�mensenrechtenvraagstukken�tijdens�

regelmatige�bijeenkomsten�in�het�kader�van�politieke�dialogen,�het�organiseren�van�specifieke�

dialogen�over�mensenrechten�en�het�instellen�van�verkiezingswaarnemingsmissies.�Daarnaast�is�de�

EU�consequent�haar�mensenrechtenbeleid�blijven�uitvoeren�in�het�kader�van�de�Ontmoeting�Azië4

Europa�(ASEM),�een�multilateraal�proces�waaraan�wordt�deelgenomen�door�landen�uit�zowel�de�

Europese�als�de�Aziatische�regio.�De�EU�was�verheugd�over�het�feit�dat�het�door�de�Associatie�van�

Zuidoost4Aziatische�staten�(ASEAN)�aangenomen�ASEAN4handvest�de�bevordering�en�de�

bescherming�van�de�mensenrechten�en�de�fundamentele�vrijheden�omvat�en�daarin�bijgevolg�de�

oprichting�van�een�ASEAN4mensenrechteninstantie�wordt�overwogen,�die�de�eerste�soortgelijke�

regionale�instantie�in�Azië�zou�zijn.�

�

De�EU�neemt�nota�van�het�algemene�proces�met�betrekking�tot�de�mensenrechten�op�het�continent,�

maar�is�niettemin�van�mening�dat�er�nog�veel�meer�actie�moet�worden�ondernomen,�met�name�wat�

betreft� de� situatie� van�minderheden,� vluchtelingen� en� sociaal� kwetsbare� groepen,� de� vrijheid� van�

meningsuiting,�de�vrijheid�van�vereniging�en�zwakke,�niet4onafhankelijke�gerechtelijke�stelsels.�

�
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�

In� de� door� dit� verslag� bestreken� periode� werd� de� mensenrechtensituatie� in� China� uiterst�

nauwlettend�gevolgd�door�de�internationale�gemeenschap�en�de�civiele�samenleving,�omdat�China�

in�augustus�2008�als�gastland�van�de�Olympische�Spelen�optrad.� �Mede�op�grond�van�de�beloften�

van�China�als�deel�van�en�tijdens�zijn�kandidatuur�voor�de�Olympische�Spelen,�met�name�volledige�

persvrijheid�voor�buitenlandse�reporters�voor�en�tijdens�de�Spelen,�werd�algemeen�verwacht�dat�het�

land� een� positief� imago� zou� willen� uitstralen� door� de� mensenrechten� te� bevorderen.� � Die�

verwachtingen� werden� uiteindelijk� niet� ingelost:� integendeel,� de� voorbereidingen� van� de� Spelen�

leidden� tot� strengere� veiligheidsmaatregelen� ten� koste� van� burgerlijke� vrijheden,� en� droegen�

paradoxaal�genoeg�soms�zelfs�bij�tot�schendingen�van�de�mensenrechten.�Kritische�stemmen�werd�

het� zwijgen� opgelegd� door� intimidatie,� pesterijen� en� arrestaties� voorafgaand� aan� de� Spelen,� het�

internet� werd� gecontroleerd,� mensen� werden� uit� hun� huis� gezet� om� plaats� te� ruimen� voor�

Olympische�bouwwerken�en�Peking�kreeg�een�algemene�schoonmaakbeurt�waarbij�demonstranten,�

activisten�en�anderen�werden�aangehouden.��

�

De� EU� ondernam� een� nooit� gezien� aantal� demarches,� onder�meer� bij� een� aantal� zeer� in� het� oog�

springende� arrestaties� en� veroordelingen� van� mensenrechtenactivisten� zoals� Hu� Jia,� die� ook� het�

onderwerp�was� van� een� uitzonderlijke� EU4verklaring.� Tijdens� de� verslagperiode�
274

� vonden� twee�

bijeenkomsten�van�de�mensenrechtendialoog�EU4China�plaats,�en�ook�tijdens�andere�vergaderingen�

in�het�kader�van�de�politieke�dialoog�op�hoog�niveau�werden�mensenrechtenkwesties� aangekaart,�

onder�meer�tijdens�het�bezoek�van�het�College�van�Commissieleden�in�april�2008.��

�

Het�oproer�in�Lhasa�op�14�maart�en�de�daaropvolgende�onrust�in�andere�gebieden�waar�Tibetanen�

wonen,� wierpen� een� nieuwe� smet� op� de� mensenrechtenreputatie� van� China,� dat� het� doelwit� van�

internationale� kritiek�werd.�Dat� de�mensenrechten� ernstig� zijn� geschonden,� is� duidelijk,�maar� de�

volledige� omvang� van� die� schendingen� is�moeilijk� te� bepalen� aangezien� Tibet� doeltreffend�werd�

afgeschermd.�Het�gerapporteerde�aantal�doden,�gewonden�en�gearresteerden�varieert�enorm,�en�er�

zijn�zorgwekkende�meldingen�van�mishandeling� en� foltering�van�arrestanten,�de� afwezigheid�van�

internationaal� gegarandeerde� rechten� op� een� eerlijke� behandeling� en� een� intensieve� patriottische�

heropvoedingscampagne.��

�

�������������������������������������������������
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� Zie�punt�2.6.1.,�Mensenrechtendialoog�met�China.�
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Op�17�maart� legde�de�EU�een�openbare�verklaring�af,�waarin�zij�onder�meer�de�Chinese�regering�

opriep�om�de�bezorgdheid�van�de�Tibetanen�over�mensenrechtenkwesties�ernstig�te�nemen,�en�beide�

kanten� aanmoedigde� om�een� diepgaande� en� constructieve� dialoog� te� voeren,�met� het� oog� op� een�

duurzame� en� voor� iedereen� aanvaardbare� oplossing� die� de� Tibetaanse� cultuur,� godsdienst� en�

identiteit� ten� volle� respecteert.� Onder� internationale� druk� vonden� twee� ontmoetingen� tussen� de�

vertegenwoordigers�van� de�Dalai�Lama�en�de�Chinese� autoriteiten�plaats,� tot� nog� toe�met�weinig�

concrete�resultaten.��

�

De�onderdrukking�van�de�culturele�en�religieuze�identiteit,�onder�meer�van�de�Uighurse�minderheid�

in�de�provincie�Xinjiang,�bleef�problematisch.��

�

Anderzijds� bracht� de� aardbeving� in� Sichuan� in�mei� een� stroom� van� internationaal�medeleven� en�

steun�voor�de�Chinese�bevolking�teweeg,�en�de�aanvankelijke�openheid�van�de�mediaverslaggeving�

stak�gunstig�af�tegen�de�geheimhouding�rond�de�gebeurtenissen�in�Tibet.��

�

Globaal�gezien�is�in�de�verslagperiode�geen�vooruitgang�geboekt��4�in�sommige�gevallen�is�er�zelfs�

sprake� van� achteruitgang� 4� op� enkele� belangrijke� aandachtspunten� van� de� EU,� waaronder� de�

ratificatie� van� het� IVBPR,� de� vrijheid� van� meningsuiting� en� vereniging� (in� het� bijzonder� voor�

mensenrechtenverdedigers),� de� hervorming� van� het� strafrechtsysteem� en� de� afschaffing� van� het�

systeem� van� heropvoeding� door� arbeid,� de� rechten� van� gevangenen,� godsdienstvrijheid� en� de�

rechten� van� personen� die� tot� minderheden� behoren.� � Anderzijds� zijn� er� ook� positieve�

ontwikkelingen,� met� name� op� het� vlak� van� economische,� sociale� en� culturele� rechten,� zoals� de�

aanneming� van� een� nieuwe� wet� betreffende� arbeidsovereenkomsten� die� de� werknemers� beter�

beschermt,�en�de�herziening�van�terdoodveroordelingen.��

�

De�EU�heeft�met�bezorgdheid�de�verslechtering�van�de�situatie�met�betrekking�tot�de�doodstraf�in�

Japan�
275

�gevolgd.�De�missiehoofden�in�Tokio�hebben�diverse�ontmoetingen�met�leden�van�de�

Japanse�regering,�de�parlementsleden�en�met�NGO's�belegd�om�de�boodschap�van�de�EU�aangaande�

de�onaanvaardbaarheid�van�de�doodstraf�over�te�brengen.�

�

�������������������������������������������������
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� Zie�punt�2.6.6.,�Trojka4overleg�over�mensenrechten.�
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De�grove�schendingen�van�de�mensenrechten�in�de�Democratische�Volksrepubliek�Korea�(DVK)�

bleven�de�EU�ernstige�zorgen�baren.�De�EU�gaf�op�internationale�fora�en�in�bilaterale�gesprekken�

herhaaldelijk�blijk�van�haar�bezorgdheid�en�bleef�er�bij�de�autoriteiten�in�Pyongyang�op�aandringen�

om�de�situatie� te�verbeteren.�Bezorgdheid�over�de�mensenrechten�werd�geuit�door�de�plaatselijke�

ambassadeurs� van� de� EU4lidstaten� bij� het� bezoek� van� de� EU4trojka� (directeurenniveau)� aan�

Pyongyang�(december�2007),�en�tijdens�vergaderingen�met�functionarissen�van�de�DVK�in�Brussel�

en�elders�in�de�EU.��

�

Ter�gelegenheid�van�de�vijfde�Werelddag�tegen�de�doodstraf�in�oktober�2007�herhaalde�de�Europese�

Unie� dat� zij� van� oudsher� in� alle� omstandigheden� gekant� is� tegen� de� doodstraf.�Het� feit� dat� in� de�

Democratische�Volksrepubliek�Korea�nog�steeds�mensen�ter�dood�worden�veroordeeld�en�worden�

geëxecuteerd,� baart� de� EU� ernstige� zorgen.� De� EU� constateerde� met� grote� bezorgdheid� dat� de�

regering� van� de� Democratische� Volksrepubliek� Korea� in� december� 2007� de� resolutie� van� de�

Algemene�Vergadering�van�de�VN�over�het�moratorium�op�de�doodstraf�heeft�verworpen.���

�

Tijdens� de� recentste� bijeenkomst� van� de� Derde� Commissie� van� de� AVVN� is� de� door� de� EU�

ingediende� specifieke� resolutie� over� de� mensenrechtensituatie� in� de� DVK�met� een� comfortabele�

meerderheid�aangenomen.�De�EU�heeft�ook�een�resolutie�over�de�DVK�ingediend,�die�op�28�maart�

2008�door�de�Mensenrechtenraad�is�goedgekeurd.�Deze�resolutie�bevat�een�dringend�verzoek�aan�de�

autoriteiten� in�Pyongyang�om�de�mensenrechtensituatie� te�verbeteren�en�maakt�de�verlenging�van�

het�mandaat�van�de�speciale�VN4rapporteur�voor�de�mensenrechten�in�de�DVK�mogelijk.�

�

Tevens�heeft�de�EU�er�bij�de�Noord4Koreaanse�autoriteiten�op�aangedrongen� inschikkelijk� te�zijn�

tegenover�burgers�van�de�DVK�die�de� grens�oversteken�op�zoek�naar�voedsel,� en�die�vervolgens�

naar� hun� land�worden� teruggestuurd.� Nog� steeds� proberen� veel� Noord4Koreanen� uit� hun� land� te�

ontsnappen� in� hun� zoektocht� naar� voedsel� en� werk,� en� deze� uitstroom� neemt� toe� nu� massale�

overstromingen�de�huizen�en�gewassen�hebben�beschadigd.��

�

Omdat�de�EU�bezorgd�is�wegens�de�voedselschaarste�in�de�DVK,�heeft�zij�haar�voedselhulp�aan�het�

land�voortgezet.�Daarnaast� stond�zij�welwillend� tegenover�de�vraag�om�voedselhulp�die�de�DVK�

indiende�bij�het�Wereldvoedselprogramma.��

�

De�EU�is�gunstig�gestemd�over�het�de�facto�moratorium�op�de�toepassing�van�de�doodstraf�dat�reeds�

tien� jaar� van� kracht� is� in� de�Republiek� Korea,� en� heeft� Seoul� aangemoedigd� om� een� de� jure�

moratorium�in�te�voeren�met�het�oog�op�een�spoedige�afschaffing�van�de�doodstraf.�
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�

De� EU� is� de� situatie� in� Birma/Myanmar� op� de� voet� blijven� volgen,� met� name� gelet� op� de�

gewelddadige� onderdrukking� van� vreedzame� demonstraties� in� september� 2007.� De� EU� heeft� dit�

punt� bij� vele� partners,� vooral� in� Azië,� aan� de� orde� gesteld� en� een� aantal� Raadsconclusies,� EU4

verklaringen�en�verklaringen�van�het�voorzitterschap�uitgebracht�over�deze�gebeurtenissen�en�ook�

over� de� verlenging,� in� mei� 2008,van� het� huisarrest� van� Daw� Aung� San� Suu� Kyi,� leider� van� de�

Nationale�Liga�voor�Democratie�en�winnares�van�de�Nobelprijs.�De�EU�riep�op�om�alle�beperkingen�

die� haar� zijn� opgelegd� op� te� heffen� en� de� andere� politieke� gevangenen� en� degenen� die� zijn�

opgesloten�bij�de�demonstraties�van�augustus/september�2007�en�daarna,�vrij�te�laten.�

�

In� augustus/september� 2007� heeft� de� EU� er� regelmatig� bij� de� regering� op� aangedrongen� geen�

geweld� te� gebruiken� tegen� niet4gewelddadige� betogers� en� sprak� zij� haar� solidariteit� uit� met� de�

bevolking�van�Birma/Myanmar,�en�haar�bewondering�voor�de�moedige�monniken�en�andere�burgers�

die�hun�recht�uitoefenen�om�vreedzaam�te�betogen.��

�

In�antwoord�op�het�gewelddadige�optreden�tegen�vreedzame�betogingen�in�september�2007,�dat�zij�

betreurde,� heeft� de�EU�de�bestaande� sancties�uitgebreid�met� een�verbod�op�handel� in� juwelen� en�

hout� uit� Birma/Myanmar� en� de� bijbehorende� investeringen.� Voorts� heeft� de� EU� in� april�2008�

besloten� tot� een� verlenging� van� haar� 4� aangescherpt� 4� gemeenschappelijk� standpunt� betreffende�

beperkende� maatregelen� tegen� de� personen� in� Birma/Myanmar� die� het� meest� profiteren� van� het�

wanbestuur�van�het�regime,�en�tegen�degenen�die�het�proces�naar�nationale�verzoening,�eerbiediging�

van�mensenrechten�en�democratie,�actief�dwarsbomen.�

�

De� EU� heeft� de� goede� diensten� van� de� Verenigde� Naties,� waaronder� het� werk� van� secretaris4

generaal� Ban� Ki4Moon� en� speciaal� gezant� Ibrahim� Gambari,� en� van� de� vorige� en� de� huidige�

mensenrechtenrapporteur� voor�Myanmar,� Sergio� Pinheiro,� respectievelijk� Tomás� Ojea� Quintana,�

actief�gesteund.�De�EU�heeft�de�aanzet�gegeven�tot�een�speciale�zitting�van�de�Mensenrechtenraad�

over� Myanmar� op� 2� oktober� 2007,� en� met� succes� verscheidene� resoluties� over� de� mensen4

rechtensituatie�in�Myanmar�ingediend.�De�resolutie�die�in�juni�2008�bij�consensus�is�aangenomen,�

was�de�krachtigste�sinds�jaren.�
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Om�de�goede�diensten�van�de�VN�op�een�meer�geconsolideerde�manier�te�ondersteunen�en�de�EU4�

standpunten�op�een�actievere�wijze�over�te�brengen,�met�name�aan�de�Aziatische�partners,�heeft�de�

EU�in�november�2007�de�Italiaan�Piero�Fassino�tot�speciaal�gezant�voor�Birma/Myanmar�benoemd.�

SVEU�Fassino�heeft�nauw�samengewerkt�met�de�speciale�VN4gezant�Gambari�en�overleg�gepleegd�

met�een�aantal�Aziatische�partners�en�andere�leden�van�de�VN4groep�van�vrienden�over�Myanmar.�

�

De�EU�heeft�de� resultaten�gesteund�die�zijn�behaald�door�de�missies�naar�Myanmar�van�speciaal�

VN4gezant� Gambari,� maar� betreurde� het� dat� de� gesprekken� tussen� de� Birmaanse� autoriteiten� en�

Daw�Aung�San�Suu�Kyi� inhoudelijk�weinig�voorstelden,�dat�haar�huisarrest� is�verlengd�en�dat�de�

politieke�activisten�die�om�haar�vrijlating�verzochten,�gevangen�gezet�zijn.�De�EU�betreurde�ook�dat�

het�constitutioneel�referendum�van�10�en�24�mei�2008�geloofwaardigheid�ontbeert�en�is�verlopen�in�

een�sfeer�van�algemene�intimidatie.�De�EU4vertegenwoordigers�hebben�regelmatig�beklemtoond�dat�

het� houden� van� een� referendum� volgens� internationale� normen� en� de� invrijheidstelling� van�

Daw�Aung�San�Suu�Kyi,�die�al�meer�dan�zes� jaar�ononderbroken�onder�huisarrest� leeft� zonder� in�

beschuldigingstelling,�zou�hebben�geholpen�om�een�begin�te�maken�met�een�proces�van�nationale�

verzoening�en�met� een� daadwerkelijke�overgang�naar�de�democratie,�waar�Birma/Myanmar�meer�

dan�ooit�behoefte�aan�heeft�na�de�natuurramp�die�begin�mei�2008�heeft�plaatsgevonden.�

�

Gezien� de� door� de� cycloon� Nargis� aangerichte� schade� heeft� de� EU� onmiddellijk� aanzienlijke�

noodhulp�ter�beschikking�gesteld�en�zoveel�mogelijk�deskundigen�ter�plaatse�gestuurd.�De�EU�heeft�

gebruik� gemaakt� van� publieke� verklaringen� en� diplomatieke� kanalen� om� de� autoriteiten� aan� te�

sporen�om�de�toegang�tot�het�land�en�de�getroffen�gebieden�te�vergemakkelijken�en�verwelkomde,�

indien�van�toepassing,�de�verbeteringen�in�die�zin�zoals�het�besluit�van�de�autoriteiten�om�buiten4

landse�hulpverleners,�ongeacht�hun�nationaliteit,�toegang�te�verlenen.�De�EU�bleef�haar�bezorgdheid�

uiten� over� het� feit� dat� de� vorderingen� niet� snel� en� niet� ver� genoeg� gingen,� en� bleef� er� bij� de�

Myanmarese�autoriteiten�sterk�op�aandringen�de�toegang�verder�te�verbeteren�en�de�bureaucratische�

procedures�te�stroomlijnen.�

�

De� EU� sprak� haar� waardering� uit� voor� de� coördinerende� en� faciliterende� rol� van� de� Verenigde�

Naties� en�de�ASEAN4landen.�De�EU� is�blijven� samenwerken�met� internationale� en� lokale� agent4

schappen�en�NGO's�om�overlevenden�van�de�cycloon�hulp�te�verlenen.�De�EU�hoopt�nog�steeds�dat�

de� autoriteiten� van� Birma/Myanmar� de� kansen� die� worden� geboden� door� de� aanzienlijke� en�

ruimhartige� internationale� hulpverlening,� zullen� aangrijpen,� en� echte� betrekkingen� zullen�

aanknopen�met�de�internationale�gemeenschap.�
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De� EU� blijft� ongerust� over� het� gebrek� aan� rechtsstatelijkheid� en� de� schendingen� van� de��

mensenrechten�met� betrekking� tot� grond4� en� huisvestingsgeschillen� in�Cambodja.�De�EU� is� ook�

zeer�bezorgd�over�het�bestaan�en�de�omvang�van�de�mensenhandel�in�Cambodjaanse�burgers.��

�

De�EU�heeft�de�lokale�verkiezingen�in�april�2007�gevolgd.�Naar�aanleiding�van�een�uitnodiging�van�

de� regering� en� de� nationale� kiescommissie� van� Cambodja,� heeft� de� EU� een� verkiezings4

waarnemingsmissie�(EOM)�gestuurd�om�toezicht� te�houden�op�de�verkiezingen�voor�de�Nationale�

Assemblee� op� 27� juli� 2008.�De� EOM� bestond� uit� 130�waarnemers� en�werd� voor� twee�maanden�

uitgestuurd.� Zoals� gebruikelijk� heeft� de� EOM� toezicht� gehouden� op� alle� aspecten� van� het�

verkiezingsproces�en�nagegaan�in�hoeverre�de�verkiezingen�voldoen�aan�internationale�en�regionale�

normen�voor�verkiezingen,�en�in�overeenstemming�zijn�met�het�nationale�recht.��

�

De�EU� (Europese�Commissie� en� verscheidene� lidstaten)� heeft� ook� haar� steun� voortgezet� aan� het�

Tribunaal�van�de�Rode�Khmer�(de�Buitengewone�Kamers�van�het�constitutionele�hof�van�Cambodja�

4�ECCC)�dat�najaar�2007�is�begonnen�met�de�berechting�van�de�voormalige�hoogste�leiders�van�het�

Rode�Khmer4regime�die�ervan�beschuldigd�worden�ernstige�misdrijven�te�hebben�begaan.�

�

Over�het�algemeen�heeft�de�EU�steeds�meer�vertrouwen� in�de�regering�van�Indonesië�wat�betreft�

haar� toezegging� om� de� mensenrechten� te� doen� naleven.� De� EU� erkende� dat� in� Indonesië�

vooruitgang�is�geboekt�bij�het�creëren�van�normen�op�mensenrechtengebied,�door�middel�van�twee�

uitspraken� van� het� constitutionele� hof� van� juli� 2007,� waarbij� de� wettelijke� beperkingen� op� de�

vrijheid�van�meningsuiting�werden�opgeheven.�Tot�de�opmerkelijke�positieve�aspecten�behoren�de�

bloei�van�de�civiele�samenleving�en�de�vrijheid�van�de�media.�

�

In�de�praktijk,�blijft�de�EU�bezorgd�over�mensenrechtenaspecten,�met�name�de�betrekkingen�tussen�

en� binnen� religieuze� groepen.� De� mensenrechtensituatie� in� de� provincies� Papua� en�West� Papua�

toont� aan� dat� er� een� kloof� gaapt� tussen� de� internationale� toezeggingen� van� Indonesië� en� de�

werkelijkheid�ter�plaatse.�Ook�zou�toezicht�moeten�worden�gehouden�op�de�mensenrechtensituatie�

in�de�provincie�Atjeh.�De�EU�nam�er�nota�van�dat�het�nog�steeds�moeilijk�is�om�plegers�van�ernstige�

mensenrechtenschendingen�voor�de�rechter�te�brengen.�
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In�april�2008�werd�de�EU�opgeschrokken�door�een�ministerieel�besluit�waarbij�de�activiteiten�van�de�

Ahmadiyah4beweging�vrijwel�verboden�werden.�Het�besluit�kan�worden�gezien�als�een�beperking�

van� de� religieuze� vrijheid� in� strijd�met� de� grondwet,� en� dus� als� een� terugval� in� de� Indonesische�

traditie� van� gematigdheid,� tolerantie� en� pluralisme.� De� EU� heeft� een� demarche� uitgevoerd� ten�

gunste�van�de�Ahmadiyah4beweging�en�onderstreept�dat�het�van�belang� is�dat�de�rechten�van�alle�

personen� die� tot� religieuze� minderheden� behoren� om� vrij� hun� geloof� te� belijden,� gegarandeerd�

worden.��

�

De�EU�maakt�zich�ook�zorgen� in�verband�met�de�aansprakelijkheid�voor�eerdere�mensenrechten4

schendingen� en� de� behandeling� van� mensenrechtenverdedigers.� De� justitiële� autoriteiten� hebben�

niet� veel� vorderingen� gemaakt� bij� het� aanpakken� van� eerdere� schendingen.� Politie� en�

veiligheidsdiensten�genieten�nog�steeds�een�grote�mate�van�straffeloosheid.�In�sommige�regio's�van�

Indonesië� worden� mensenrechtenverdedigers� nog� steeds� lastiggevallen� en� geïntimideerd� door� de�

veiligheidsdiensten.��

�

Tijdens�de�vergadering�van�hoge�ambtenaren�in�Yogyakarta� in�maart�2007�werd�overeengekomen�

een�mensenrechtendialoog� tussen�de�EU�en� Indonesië� te�houden.�Tijdens�een�vergadering�van�de�

politieke�directeuren�van�de�EU4Trojka�en�Indonesië�(Jakarta,�mei�2008)�werd�bevestigd�dat�beide�

partijen� bereid� zijn� om� een� regelmatige� dialoog� over� de� mensenrechten� te� starten,� om� een�

gedachtewisseling�te�houden�en�beste�praktijken�uit�te�wisselen�inzake�mensenrechtenkwesties�van�

mondiaal,�regionaal�en�nationaal�belang.��

�

In�Laos� is�de�EU�de�behandeling�van�Hmong4asielzoekers,�die�de�vervolging�door�de�Laotiaanse�

autoriteiten�zijn�ontvlucht,�in�het�oog�blijven�houden.�In�december�2007�heeft�de�New�York4trojka�

op�het�niveau�van�mensenrechtendeskundigen�vergaderd�met�vertegenwoordigers�van�twee�NGO's:�

de�Society�of�Threatened�People�en�de�Lao�Human�Rights�Council.�De�tweede�informele�werkgroep�

inzake� samenwerking� op� het� gebied� van� institutionele� opbouw� en� bestuurlijke� hervormingen,�

bestuur�en�mensenrechten�van�de�regering�van�Laos�en�de�Europese�Commissie,� is� in�maart�2008�

bijeengekomen.� Tijdens� die� vergadering� heeft� de� EU� de� rol� van� de� civiele� samenleving� bij� de�

democratische� ontwikkeling� en� de� bevordering� van� sociaal� kapitaal� belicht.� Zij� heeft� zich� ook�

bezorgd�getoond�over�de�gedwongen�repatriëring�van�Laotiaanse�Hmong�die�in�Thailand�verblijft.�

De�EU� propageert� actief� het� Internationaal� Strafhof� in� Laos.� In� februari� 2008� bijvoorbeeld� heeft�

Commissaris�Benita�Ferrero4Waldner�deelgenomen�aan�een�workshop�over�het� ICC�en�de� civiele�

samenleving�in�Laos,�tijdens�welke�zij�er�bij�Laos�op�aandrong�stappen�te�nemen�in�de�richting�van�

de� ratificatie� van� het� Statuut� van�Rome� en� bevestigde� zij� dat� de�Europese�Commissie� dit� proces�

steunt.��

�



��

��

�

14146/1/08�REV�1� � RTS/mv� 188�

� DG�E�HR� LIMITE� �L�

De�EU�verwelkomde�het�besluit�van�de�regering�van�de�Filipijnen�om�het�facultatieve�protocol�bij�

het�Verdrag� tegen�foltering�(OPCAT)� in�april�2008� te� ratificeren�en�haar� toezegging�om�de�plaag�

van�de�buitengerechtelijke�executies�van�politieke�activisten,�journalisten,�mensenrechtenactivisten,�

rechters�en�advocaten�uit�te�roeien,�en�de�daders�voor�de�rechter�te�brengen.�

�

Na� politieke� besprekingen� tussen� de� regering� van� de� Filippijnen� en� de�EU,� en� nadat� de� regering�

belangstelling�had�getoond�voor�technische�bijstand�van�de�EU,�liet�de�EU�weten�bereid�te�zijn�de�

kwestie�van�de�buitengerechtelijke�executies�en�het�klimaat�van�straffeloosheid�dat�in�het�verleden�

heerste,� te� helpen� aanpakken.� Na� een� missie� ter� beoordeling� van� de� behoeften� in� 2007� en� een�

gedetailleerde� toetsing� van� de� aanbevelingen� van� de� deskundigen� zijn� de� autoriteiten� van� de�

Filippijnen�en�de�EU�tot�overeenstemming�gekomen�over�de�wijze�waarop�EU4bijstand�het�beste�het�

onderzoek�en�de�vervolging�van�de�buitengerechtelijke�executies�kan�stimuleren.�

�

Via�een�EU4missie�voor�justitiële�bijstand,�die�in�2008�met�haar�werkzaamheden�zal�beginnen,�zal�

de�EU� steun,� advies,� technische� bijstand� en� opleiding� verstrekken� op� terreinen� als� het� strafrecht4

systeem�(rechterlijke�macht,�vervolging,�politie),�de�Commissie�voor�de�rechten�van�de�mens�en�de�

civiele� samenleving,� met� inbegrip� van� opleiding� voor� zowel� de� politie� als� het� leger� om� hun�

bewustzijn�van�de�mensenrechtenproblematiek�te�vergroten.�De�EU�heeft�ook�voorgesteld�om�een�

geloofwaardig� en� effectief� nationaal� toezichtmechanisme� in� te� stellen,� dat� alle� Filippijnse�

betrokkenen�bijeenbrengt�om�de�voortgang�op�dit�vlak�te�helpen�bewaken.��

�

De�EU�is�de�situatie�in�Thailand�van�nabij�blijven�volgen�na�de�militaire�coup�in�september�2006�en�

heeft�er�met�voldoening�nota�van�genomen�dat�op�23�december�2007�democratische�verkiezingen�

zijn�gehouden,�waarna�een�civiele�regering�is�aangetreden.�De�EU�blijft�de�politieke�ontwikkelingen�

op�de�voet�volgen,�ook�in�het�zuiden�van�Thailand,�waar�regelmatig�buitengerechtelijke�executies,�

gedwongen�verdwijningen,�en�gevallen�van� foltering�door�de�veiligheidsdiensten�worden�gemeld.�

De�EU�stelt�regelmatig�de�behandeling�van�de�Hmong4asielzoekers�aan�de�orde,�die�vervolging�door�

de� Laotiaanse� autoriteiten� ontvluchten� en� onder� dwang� naar� Laos� worden� teruggestuurd,� zonder�

onafhankelijk�toezicht�of�screening�van�vluchtelingen,�alsmede�de�situatie�van�illegale�immigranten�

in�Thailand,�onder�wie�er�vele�uit�Birma/Myanmar�afkomstig�zijn.��
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De�presidents4�en�parlementsverkiezingen� in�2007� in�Oost=Timor�waren�een�belangrijke�mijlpaal�

op� weg� naar� natievorming� en� de� vestiging� van� stabiele� en� verantwoordelijke� democratische�

structuren�en�instellingen.�De�EU�feliciteerde�de�Timorese�bevolking�omdat�ze�heeft�getoond�naar�

democratie� en� vrede� te� streven,� door� vreedzaam� en� in� groten� getale� deel� te� nemen� aan� de�

parlementsverkiezingen.�In�februari�2008�heeft�de�EU�de�moordpogingen�op�president�Ramos4Horta�

en�premier�Gusmão�krachtig�veroordeeld.�Deze�pogingen�hebben�de�EU�alleen�maar�vastbeslotener�

gemaakt�in�haar�streven�de�instellingen�van�Oost4Timor�en�hun�ontwikkeling�te�steunen,�ten�einde�

de� toekomst�van�het� land� te�beschermen.�De�EU4lidstaten�en�de�Europese�Commissie�blijven� ten�

volle�bereid�Oost4Timor�te�steunen�bij�het�aanpakken�van�de�moeilijke�uitdagingen,�die�onder�meer�

de� wederopbouw� van� de� veiligheidssector,� het� herstel� van� de� rechtsstaat� en� het� zorgen� voor� de�

sociaaleconomische� ontwikkeling� van� de� bevolking� van�Oost4Timor� in� een� vreedzaam� en� stabiel�

klimaat�behelzen.�

�

Hoewel�de�afgelopen�jaren�de�resultaten�op�het�gebied�van�de�civiele�en�politieke�rechten�over�het�

algemeen�positief�zijn,�blijft�Vietnam�een�land�dat�grote�zorgen�baart�wegens�de��beperkingen�van�

de�vrijheid�van�meningsuiting�(met�name� internetcensuur�en�de�zware�gevangenisstraffen�voor�de�

zogeheten� internetdissidenten)� en� van� godsdienst,� en�wegens� het� feit� dat� de� doodstraf� nog� steeds�

wordt�uitgevoerd,�elementen�die�schril�afsteken�bij�de�globale�positieve�ontwikkelingen�in�Vietnam�

wat�betreft�grotere�economische�openheid�en�sociaaleconomische�vooruitgang.��

�

Bestuur� en� eerbiediging� van� mensenrechten� zijn� belangrijke� samenwerkingsterreinen� in� het�

partnerschap�EU4Vietnam.�Die�worden�regelmatig�besproken�binnen�de��EG4Vietnam�subgroep�en�

op�lokaal�trojka4niveau.�De�derde�vergadering�van�de�EG4Vietnam�subgroep�samenwerking�op�het�

gebied� van� institutionele� opbouw� en� bestuurlijke� hervormingen,� bestuur� en� mensenrechten� vond�

plaats� op� 30�mei� 2008� in�Hanoi,� in� het� kader� van� de�Samenwerkingsovereenkomst�EG4Vietnam.�

Tijdens� die� vergadering� werden� het� Internationaal� Strafhof,� mensenrechten4� en� bestuurlijke�

vraagstukken,�migratie�en�de�rol�van�de�civiele�samenleving�besproken�en�werd�een�aantal�concrete�

initiatieven�overeengekomen,�met�name�op�het�gebied�van�migratie,�bestuur�en�civiele�samenleving,�

die�moeten�worden�uitgevoerd�vóór�de�volgende�vergadering�van�de�subgroep�in�Brussel�in�2009.��
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Op� 10� juni� 2008� werd� tijdens� de� zesmaandelijkse� lokale� mensenrechtendialoog� EU4Vietnam� in�

Hanoi�een�aantal�punten�besproken,�onder�meer�vrijheid�van�meningsuiting�en�religieuze�tolerantie.�

Beide�partijen�namen�ook�een�besluit�over�beleidsacties�en�technische�samenwerking�op�het�gebied�

van�mensenrechten.�Het�masterplan�van�Vietnam�voor�de�verdere�ontwikkeling�van�de�betrekkingen�

tussen� de� EU� en� Vietnam� (waarin� verwezen� wordt� naar� de� beginselen� van� goed� bestuur� en�

mensenrechten)�en�de�toekomstige��partnerschaps4�en�samenwerkingsovereenkomst�waarover�sedert�

november�2007�wordt�onderhandeld,�zou�die�dialoog�nog�moeten�versterken.�

�

De�EU�is�actief�betrokken�bij�activiteiten�die�gericht�zijn�op�de�verbetering�van�de�levenskwaliteit�

van�achterstandsgroepen�en�armen.�De�Commissie�voert�een�project�van�18�miljoen�euro�uit�(20064

2010)�met�als�voornaamste�doelstelling�de�verbetering�van�het�gezondheidsniveau�door�kwalitatief�

hoogstaande� curatieve� en� preventieve� zorg� en� gezondheidsvoorlichting� aan� de� armen� in� de�

noordelijke� bergstreken� en� de� centrale� hooglanden� te� verstrekken.� Voorts� draagt� de� Commissie�

11,45�miljoen�euro�in�de�vorm�van�steun�bij�voor�een�project�van�de�Wereldbank,�dat�het�mogelijk�

zal� maken� in� de� bergachtige� gebieden� van� Vietnam� meer� essentiële� gezondheidsdiensten� te�

verlenen,�met�name�op�gemeenschapsniveau.�Verwacht�wordt�dat�dit�project�ten�goede�zal�komen�

aan�ongeveer�3�miljoen��mensen,�hoofdzakelijk�etnische�minderheden�en�armen.�

�

De� EU� steunt� voorts� actief� het� Internationaal� Strafhof� in� Vietnam.� In� mei� 2008� heeft� de� EG4

delegatie� in� Vietnam� bijvoorbeeld� samen� het� Vietnamese� ministerie� van� Justitie� een� regionaal�

seminar�over�het� Internationaal�Strafhof�georganiseerd.�Het�was�de�eerste�keer�dat�de�regering�bij�

een�dergelijk�seminar�betrokken�was.�
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Zuid=Azië�

�

Afghanistan�blijft�een�van�de�belangrijkste�langetermijnprioriteiten�van�de�Europese�Unie.�Dat�de�

Raad� veel� belang� hecht� aan� de� betrekkingen�met�Afghanistan� blijkt� uit� het� feit� dat� hij� tijdens� de�

verslagperiode� drie� reeksen� belangrijke� conclusies� heeft� aangenomen,� meer� bepaald� op� 10�

december� 2007,� 10�maart� 2008� en� 26�mei� 2008.� � In� alle� drie� documenten�wordt� het� bijzondere�

belang� van� mensenrechten,� waarvan� de� bevordering� een� transversale� prioriteit� is� voor� de� EU,�

onderstreept.� � Bijzondere� aandacht� gaat� naar� schendingen� van� de�mensenrechten� in� verband�met�

geweld� jegens� de� burgerbevolking,� met� name� de� rechten� van� vrouwen� en� kinderen,� alsook� het�

afschaffen�van�de�doodstraf�en�het�uitbannen�van�folterpraktijken.�De�EU�blijft�over�de�gehele�lijn�

bereid�om�met�de�regering�van�Afghanistan�samen�te�werken�om�haar�mensenrechteninstellingen�en�

4mechanismen� te� versterken.� De� EU� dringt� verder� aan� op� het� uitvoeren� van� het� actieplan� voor�

overgangsrechtspraak.�Ook� blijft� zij� het� bevorderen� van� de� persvrijheid� bepleiten� bij� de� regering�

van�Afghanistan.�

�

Mensenrechten� stonden� hoog� op� de� agenda� van� de� ministeriële� trojka� die� op� 21� februari� 2008�

bijeenkwam�in�de�Sloveense�stad�Brdo.�Er�werd�bijzondere�aandacht�besteed�aan�de�doodstraf�en�de�

situatie�van�vrouwen�en�meisjes�in�Afghanistan.�Ook�Javier�Solana,�de�hoge�vertegenwoordiger�van�

de�EU,�kaartte�de�mensenrechtenkwestie�aan�tijdens�zijn�bezoek�aan�Afghanistan�in�april�2008.�Hij�

maakte�van�de�gelegenheid�gebruik�om�verschillende�punten�van�bezorgdheid� in�de�betrekkingen�

tussen�de�EU�en�Afghanistan,�waaronder�de�doodstraf,�te�bespreken.�

�

De� EU� speelde� meer� recentelijk� een� leidinggevende� rol� op� de� conferentie� voor� steun� aan�

Afghanistan� die� op� 12� juni� 2008� in� Parijs� plaatsvond.� Alle� vertegenwoordigde� partijen� op� de�

conferentie� zegden� toe�het� respect�voor�de�mensenrechten�van�alle�Afghanen� te�bevorderen.�Ook�

werd�het�vitale�belang�onderstreept�van�het�vestigen�van�een�rechtsstaat�voor�de�bescherming�van�de�

mensenrechten.�De�EU�heeft�op�dit�gebied�een�bijzondere�bijdrage�geleverd�met�haar�politiemissie�

EUPOL�Afghanistan.� �De�partijen�bij�de�conferentie�zegden�ook�hun�steun�toe�voor�het�uitvoeren�

van� het� nationaal� actieplan� voor� vrouwen,� en� benadrukten� dat� het� respect� voor� het� internationaal�

humanitair�recht�gewaarborgd�moet�blijven.�
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De�EU�bleef�de�situatie�in�Bangladesh�opvolgen�na�het�bezoek�van�een�trojka�van�regionale�

directeuren�aan�Dhaka�van�6�tot�9�juni�2007.�Tijdens�de�verslagperiode�gaf�de�EU�de�voorkeur�aan�

stille�diplomatie�en�bracht�zij�een�aantal�gerichte�boodschappen�over�aan�de�interim4regering�en�het�

maatschappelijk�middenveld.�De�EU�uitte�haar�voldoening�over�de�instelling�van�een�nationale�

mensenrechtencommissie�in�Bangladesh�en�hoopt�dat�deze�de�beginselen�van�Parijs�zal�respecteren.�

Meer�in�het�algemeen�bleef�de�EU�toezien�op�het�proces�van�politieke�hervormingen�in�Bangladesh,�

met�inbegrip�van�de�strijd�tegen�corruptie.�Zij�lette�er�vooral�op�dat�Bangladesh�voldoet�aan�de�

internationale�verplichtingen�op�het�gebied�van�de�mensenrechten.�De�EU�kaartte�regelmatig�

mensenrechtenkwesties�aan�bij�de�autoriteiten�van�Bangladesh.�De�belangrijkste�gelegenheid�om�

kwesties�van�gemeenschappelijk�belang�te�bespreken,�was�het�bezoek�aan�Brussel�van�de�adviseur�

voor�buitenlandse�zaken�(ministerie)�Chowdhury�in�april�2008,�die�onder�meer�HV�Solana�en�

Commissielid�Ferrero4Waldner�ontmoette.��De�belangrijkste�boodschap�die�de�EU�bij�die�

gelegenheid�meegaf,�was�om�de�interim4regering�aan�te�sporen�het�voorgestelde�tijdschema�voor�het�

herstel�van�de�democratie�te�respecteren.�

�

Sinds�het�opschorten�van�de�verkiezingen�in�januari�2007�heeft�de�EU�het�invoeren�van�

voorwaarden�voor�geloofwaardige�parlementsverkiezingen�in�december�2008�ondersteund.�Daarom�

stuurde�de�EU�in�juni�2008�een�oriënterende�verkiezingsmissie�naar�Bangladesh.�Deze�moest�

nagaan�of�het�nuttig,�haalbaar�en�raadzaam�is�om�de�Europese�verkiezingswaarnemingsmissie�

(EOM),�die�op�11�januari�2007�was�opgeschort,�opnieuw�in�te�zetten�voor�de�in�december�2008�

geplande�parlementsverkiezingen,�in�overeenstemming�met�de�criteria�van�de�Commissie�in�haar�

mededeling�over�verkiezingsondersteuning�en�verkiezingswaarneming�(COM(2000)�191�def).�

�

Ook�in�2008,�een�historisch�jaar�voor�Bhutan,�bleef�de�Europese�Unie�ijveren�voor�behoorlijk�

bestuur�in�het�land.�Op�24�maart�2008�verkoos�de�Bhutanese�bevolking�voor�het�eerst�in�haar�

geschiedenis�een�nationaal�parlement.�De�EU�stuurde�een�verkiezingswaarnemingsmissie�om�dit�

proces�van�nabij�te�volgen,�en�deze�gaf�een�algemeen�positieve�beoordeling�van�de�democratische�

overgang�naar�een�constitutionele�monarchie�met�waarborgen�voor�de�grondrechten�van�de�burgers.�
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In�India�stemmen�de�discriminatie�en�gewelddadigheden�jegens�minderheden�en�sociaal�kwetsbare�

groepen� tot� bezorgdheid.� De� betrekkingen� van� de� EU�met� India� bleven� zich� ontwikkelen� in� het�

kader�van�het�gezamenlijk�actieplan�dat�op�7�september�2005�in�New�Delhi�is�overeengekomen.�De�

achtste� top� India4Europese� Unie� vond� plaats� in� Delhi� op� 30� november� 2007.� Beide� partijen�

bevestigden� hun� gezamenlijke� inzet� voor� democratie,� fundamentele� vrijheden,� pluralisme,� de�

rechtsstaat�en�de� eerbiediging�van�de�mensenrechten.� �Voorts�wezen�de� leiders�op�het�belang�om�

een� eind� te� maken� aan� straffeloosheid� voor� daders� van� genocide,� oorlogsmisdaden� en� misdaden�

tegen�de�menselijkheid.�Op�de�top�kwamen�de�EU�en�India�eveneens�overeen�om�samen�te�werken�

aan�het�versterken�van�de�rol�van�de�Mensenrechtenraad�van�de�VN.�Op�15�februari�2008�hield�de�

EU4trojka� en� haar� Indiase� tegenhangers� hun� vierde�mensenrechtendialoog,� die� de� EU� verder�wil�

ontwikkelen�en�versterken.�

�

In�een�verklaring�van�27�september�2007�sprak�de�EU�haar�volledige�steun�uit�voor�het�proces�van�

democratische� hervormingen� op� de�Malediven.� De� EU� bleef� optreden� als� bemiddelaar� om� de�

samenwerking� tussen�partijen� aan� te�moedigen,� zodat� een�grondwet�kan�worden�aangenomen�die�

aanvaardbaar� is� voor� de� gehele� bevolking� van� de� Malediven� en� waarin� hun� grondwetten�

gewaarborgd�zijn.�

�

In�december�2007� stuurde�de�EU�voor�het�vierde� jaar�op� rij� een� trojka�van� regionale�directeuren�

naar��epal.�Met�dit�bezoek�wilde�de�EU�vooral�haar�niet4aflatende�steun�verlenen�aan�de�Nepalese�

bevolking�om�de�inbreng�van�de�Nepalezen�in�het�vredesproces�te�verzekeren.�Op�het�programma�

stonden� hoofdzakelijk� ontmoetingen� met� het� maatschappelijk� middenveld,� onder� andere� met�

mensenrechtenverdedigers�en�vertegenwoordigers�van�gemarginaliseerde�groepen.�Een�belangrijke�

prioriteit� van� de� trojka� was� alle� partijen� aan� te� sporen� om� de� rechtsstaat� te� verdedigen� en�

straffeloosheid� te� bestrijden,� zodat� de� Nepalese� bevolking� niet� in� angst� hoeft� te� leven.� De� EU�

moedigde� de� regering� met� name� aan� om� recente� uitspraken� van� het� Hooggerechtshof� inzake�

schendingen�van�de�mensenrechten� te� respecteren.�De� trojka�drong�er�ook�op�aan�dat�de�regering�

haar�overeenkomsten�met�gemarginaliseerde�groepen�zou�nakomen.�Enkele�maanden� later,�na�het�

historisch� akkoord� tussen� de� politieke� partijen,� speelde� de� EU,� op� verzoek� van� de� Nepalese�

regering,� een� belangrijke� rol� als� waarnemer� bij� de� verkiezing� van� een� grondwetgevende�

vergadering.� Deze� verkiezingen� openen� de� weg� voor� een� nieuw,� inclusief� Nepal,� dat� op� gelijke�

rechten�en�gelijkheid�voor�de�wet�is�gestoeld.�
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In�200742008�besteedde�de�EU�uitzonderlijk�veel�aandacht�aan�Pakistan.�Dit�was�vooral�het�gevolg�

van� de� voorbereidingen� voor� de� algemene� parlementsverkiezingen� op� 18� februari� 2008.� De� EU�

speelde� een� positieve,� constructieve� rol� in� dit� proces� met� het� inzetten� van� een�

verkiezingswaarnemingsmissie.�Mede�dankzij�deze�missie�werden�de�resultaten�algemeen�aanvaard,�

ondanks� de� moeilijke� omstandigheden,� en� nam� het� publieke� vertrouwen� in� de� democratie� in�

Pakistan�toe.�De�Raad�toonde�zich�verheugd�over�de�overgang�naar�nieuwe�regeringen�op�federaal�

en�provinciaal�niveau�en�over�de� eerste� stappen�naar�het�herstel�van�de�onafhankelijkheid�van�de�

rechterlijke�macht.�De�EU�heeft�haar�belofte�om�de�Pakistaanse�bevolking�en� regering� te� steunen�

sindsdien�ook�kracht�bijgezet�door�de�dialoog�te�intensiveren.�Het�bevorderen�van�de�mensenrechten�

is�een�van�de�hoofdprioriteiten�van�de�EU,� en�daarbij�gaat� speciale�aandacht�naar�de� rechten�van�

vrouwen�en�kinderen.�Het�halfjaarlijks�overleg�inzake�mensenrechten�tussen�de�EU4missiehoofden�

in�Islamabad�en�de�regering�van�Pakistan�onderstreept�dit�engagement.�De�EU�wil�ook�onderzoeken�

hoe� zij� het� versterken� van� de� democratische� instellingen� kan� ondersteunen,� met� name� via�

institutionele�opbouw�en�wetgevingshervorming.�

�

De�Europese�Unie�was� ontzet�over�de�verslechtering�van�de�mensenrechtensituatie� in�Sri�Lanka�

tijdens�de�verslagperiode.�Zij�betreurde�vooral�de�beslissing�van�de�regering�van�Sri�Lanka�om�de�

staakt4het4vurenovereenkomst,�die�in�2002�met�de�Bevrijdingstijgers�van�Tamil�Eelam�(LTTE)�was�

gesloten,� op� te� zeggen.� Deze� beslissing� en� het� huidige� militaire� optreden� hebben� geleid� tot� een�

verslechtering�van�de�reeds�moeilijke�situatie�waarin�het�land�verkeerde,�ook�op�humanitair�gebied�

en�inzake�de�mensenrechten.�De�EU�maakte�zich�ook�ernstige�zorgen�over�de�terreurdaden�van�de�

LTTE�tijdens�de�verslagperiode,�die�een�nooit�geziene�frequentie�bereikten�en�waarbij�naar�verluidt�

herhaaldelijk�willekeurige�aanvallen�op�burgers�werden�gepleegd.�Ook�de�ernstige�schendingen�van�

de�mensenrechten�door�de�LTTE,�onder�andere�doelgericht�doden,�het�inzetten�van�kindsoldaten�en�

gedwongen�krijgsdienst,�waren�onrustbarend.�

�



��

��

�

14146/1/08�REV�1� � RTS/mv� 195�

� DG�E�HR� LIMITE� �L�

In�het�licht�van�deze�situatie�besloot�de�EU�om�in�maart�2008�een�trojka�van�regionale�directeuren�

naar�Sri� Lanka� te� sturen.�Dit� paste� in� het� kader� van� de� bindende� toezeggingen� die� de�EU�en�Sri�

Lanka�hebben�gedaan�krachtens�de�door�beide�partijen�ondertekende�internationale�verdragen,�met�

name� inzake� mensenrechten� en� het� internationaal� humanitair� recht.� � De� trojka� uitte� de� diepe�

bezorgdheid� van� de� EU� over� de� aanhoudende� meldingen� van� mensenrechtenschendingen� in� Sri�

Lanka,�die�aangeven�dat�er�een�klimaat�van�straffeloosheid�heerst�met�wijdverbreide�ontvoeringen,�

verdwijningen,�gebruik�van�foltering�en�willekeurige�arrestaties�en�intimidatie�van�journalisten.�Hij�

betreurde� de� beslissing� van� de� internationale� onafhankelijke� groep� van� vooraanstaande� personen�

(IIGEP)� om� de� samenwerking� met� de� presidentiële� onderzoekscommissie� stop� te� zetten� wegens�

twijfels� over� de� conformiteit� van� de� commissie�met� de� internationale� normen� en� een� gebrek� aan�

institutionele�ondersteuning�voor�het�werk�van�de�commissie.�De�EU�benadrukte�de�ernst�van�de�

oproepen�van�de�IIGEP�en�de�Hoge�Commissaris�van�de�VN�voor�de�mensenrechten�om�concrete�

resultaten�op�tafel�te�leggen,�en�drong�er�bij�de�regering�op�aan�om�hun�aanbevelingen�ter�harte�te�

nemen,� zaken� voor� de� rechtbank� te� brengen� en� een� effectieve� en� onafhankelijke� controle� van� de�

mensenrechten�te�verzekeren.�De�EU�benadrukte�ook�het�belang�van�gegarandeerde�toegang�voor�de�

Noorse� bemiddelaar� tot� Kilinochchi,� zodat� hij� de� belangrijkste� boodschappen� zou� kunnen�

overmaken�aan�de�LTTE�over�het�herstel�van�het�vredesproces,�de�toegang�voor�humanitaire�hulp�

en�het�respect�voor�de�mensenrechten.�

�

De�EU�herhaalde�haar�bezorgdheid�tijdens�de�gezamenlijke�commissie�EU4Sri�Lanka�in�juni�2008.�
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Stille�Oceaan�

�

De� Europese� Unie� bleef� bezorgd� over� de� interne� situatie� in� de�Republiek� Fiji=eilanden� en� de�

vertragingen�bij�het�uitvoeren�van�de� toezeggingen�die�de� regering�van�Fiji�op�18�april�2007�had�

gedaan� in� Brussel� tijdens� het� overleg� in� het� kader� van� artikel� 96� van� de� ACS4EG4

partnerschapsovereenkomst.��In�juni�2008�stuurde�de�EU�een�onderzoeksmissie�naar�Fiji�om�na�te�

gaan�hoever�het�stond�met�de�uitvoering�van�de�toezeggingen�inzake�democratische�beginselen,�de�

rechtsstaat� en�mensenrechten,�waartoe� het� overleg� in� het� kader� van� artikel� 96� had� geleid,� en� om�

overige�punten�van�bezorgdheid� te�behandelen.�De�missie�had�als�doel�de�benadering�van�de�EU�

ingevolge�de�crisis�na�de�staatsgreep�van�december�2006�kracht�bij� te�zetten�en�een�constructieve�

dialoog� op� basis� van� gedeelde� waarden� na� te� streven.� Ook� werden� de� belangrijkste� kwesties�

besproken� die� waarnemend� eerste�minister� Bainimarama� had� aangekaart� in� zijn� brief� van� 9�mei�

2008�aan�Commissielid�Michel,�onder�meer�de�mogelijkheid�om�de�verkiezingen�uit�te�stellen�zodat�

verkiezingshervormingen�kunnen�worden�doorgevoerd.�De�missie�op�zich�was�een�succes,�maar�de�

toestand� in�het� land�blijft�erg�broos,�en�de�EU�is�vastbesloten�om�deze�nauwlettend� in�het�oog� te�

blijven� houden.� De� EU� uitte� ook� haar� bezorgdheid� over� gemelde� mishandelingen� door� leger� en�

politie�van�arrestanten�die�verdacht�werden�van�complotvorming�om�de�interim4regering�omver�te�

werpen.� In�dit�kader�drong�het�voorzitterschap�van�de�EU�er� in�de�winter�van�2007�op�aan�dat�de�

regering� de� rechtsstaat� zou� handhaven� en� een� goede� rechtsgang� zou� verzekeren.� De� EU� riep� de�

interim4regering� van� Fiji� op� om� de�mensenrechten� van� alle� inwoners� van� Fiji� te� respecteren,� en�

drong� erop� aan� dat� zij� de� gemelde� misstanden� grondig� zou� onderzoeken,� overeenkomstig� haar�

bovengenoemde�toezeggingen.���

�

6.7.� Latijns=Amerika�en�het�Caribisch�Gebied�

�

De� EU� volgt� de� mensenrechten4� en� veiligheidssituatie� in� de� Latijns4Amerikaanse� en� Caribische�

landen� (LAC)� op� de� voet� en� hecht� groot� belang� aan� het� proces� van� voortschrijdende�

democratisering� en�democratische� transitie� in�de� regio.�De�EU�werkt� in�multilateraal�kader�nauw�

samen�met�de�regio�op�deze�gebieden,�en�geeft�financiële�steun�aan�projecten�en�programma's�die�

gericht�zijn�op�de�bescherming�en�bevordering�van�de�mensenrechten,�met�inbegrip�van�de�rechten�

van� inheemse� volkeren,� democratisering� en� non4discriminatie� via� met� name� het� Europees�

instrument�voor�democratie�en�mensenrechten�en�het�Stabiliteitsinstrument.�De�EU�draagt�bij�tot�de�

consolidatie� van� de� democratie� in� de� regio,� onder� meer� door� het� sturen� van� verkiezings4

waarnemingsmissies�van�de�EU�naar�het�gebied.�In�2007�werden�twee�van�zulke�missies�ingezet�(in�

Ecuador�en�Guatemala).��
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Mensenrechtenclausules�zijn�een�integrerend�deel�van�alle�overeenkomsten�die�met�de�landen�van�

de� regio� zijn� gesloten� of�waarover� nog�wordt� onderhandeld.� Zo� onderhandelt� de� EU�momenteel�

over�associatieovereenkomsten�met�de�landen�van�Centraal4Amerika,�met�de�Andesgemeenschap�en�

met� Mercosur,� die� paragrafen� over� politieke� dialoog,� samenwerking� en� handelsliberalisering�

omvatten.�Mensenrechten4� en� veiligheidskwesties� zijn� belangrijke� componenten� waarmee� in� alle�

hoofdstukken� van� de� overeenkomsten� rekening� wordt� gehouden.� De�mensenrechten�worden� ook�

besproken�in�het�kader�van�de�nieuwe�strategische�partnerschappen�die�op�stapel�staan�met�Brazilië�

en� Mexico.� Met� bepaalde� landen,� zoals� Argentinië,� vormen� sectorale� dialogen� over� de�

mensenrechten�een�onderdeel�van�het�regelmatige�politieke�overleg.�In�het�kader�van�de�bestaande�

associatieovereenkomsten�is�ook�een�geïnstitutionaliseerde�politieke�dialoog�ingesteld�met�Chili�en�

de�Mexico.�Deze�dialoog�omvat�regelmatige�gesprekken�over�mensenrechten�op�het�niveau�van�de�

hoge�ambtenaren.���

�

Tijdens�hun�vijfde�topontmoeting�in�Lima,�Peru�(16�mei�2008)�hebben�de�leiders�van�de�EU�en�de�

LAC4landen� herhaald� dat� eerbiediging� van� de� rechtsstaat� en� de� waarden� en� beginselen� van�

democratie� en�mensenrechten�vooropstaan� in�een�kader�van�solidariteit� en�gelijkheid,�en�de�basis�

vormen�van�het�strategische�biregionale�partnerschap�tussen�de�EU�en�de�LAC.�Zij�streven�naar�een�

aanzienlijke� verbetering� van� de� levenskwaliteit� van� hun� bevolking,� in� het� kader� van� universele�

mensenrechten,�met�inbegrip�van�de�civiele,�culturele,�economische,�politieke�en�sociale�rechten�en�

fundamentele�vrijheden�voor�allen,�zonder�discriminatie.� � In�de�verklaring�van�Lima�werd� tevens�

aandacht�gevraagd�voor�de�verslechterende�situatie�in�verband�met�de�voedselzekerheid�en�werden�

de�regeringen�en�internationale�organisaties�ertoe�aangemoedigd�het�recht�van�burgers�op�voedsel�te�

verbeteren,� omdat� dat� als� een� aspect� van� de� mensenrechten� moet� worden� beschouwd.� De�

mensenrechten�kwamen�ook�aan�de�orde�tijdens�de�minitoppen�met�subregio's�van�het�continent�en�

tijdens�bilaterale�ontmoetingen�tussen�de�leiders�van�de�EU�en�de�LAC�in�Lima.�

�

De� EU� volgt� de� mensenrechtensituatie� in� Centraal=Amerika� van� nabij,� en� moedigt� de�

inspanningen� in� de� regio� aan� om� de� uitdagingen� van� democratische� veiligheid� aan� te� pakken.�

Tijdens� de� top� EU4Centraal4Amerika� op� 17� mei� 2008,� toonde� de� EU� zich� verheugd� over� de�

aanzienlijke� vorderingen� die� op� dit� gebied� in� de� Centraal4Amerikaanse� regio� zijn� gemaakt,�

hoofdzakelijk� ten� gevolge� van� een� aantal� initiatieven,� onder� meer� � de� veiligheidsstrategie� voor�

Centraal4Amerika,�die�zijn�opgezet�om�iets�te�doen�aan�het�geweldsprobleem�en�de�problemen�met�

risicojongeren� of� jongeren� die� in� aanraking� gekomen� zijn� met� het� gerecht�
276

.� De� Commissie�

ondersteunt�de�veiligheidsinspanningen�op�zowel�nationaal�als�regionaal�niveau,�met�name�via�een�

aantal� samenwerkingsactiviteiten� op� het� gebied� van� preventie� van� jeugddelinquentie,� regionale�

integratie�en�hervorming�van�de�rechtelijke�macht.�

�
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In� Guatemala� hebben� de� EU4missiehoofden� een� werkgroep� ingesteld� die� meldingen� van�

mensenrechtenschendingen�controleert,�met�name�waar�het�gaat�om�mensenrechtenverdedigers,�en�

stellen� zij�maatregelen� voor.� Er� kan� gewezen�worden� op� een� aantal� positieve� verwezenlijkingen;�

namelijk� de� instelling� van� een� Internationale� commissie� tegen� straffeloosheid� in� Guatemala�

(CICIG)� met� financiële� steun� van� een� aantal� lidstaten� en� de� Commissie;� de� ratificatie� van� het�

Verdrag�van�Den�Haag�en�de�aanneming�van�uitvoeringswetgeving,�samen�met�de�oprichting�van�de�

nieuwe�Nationale�Adoptieraad�om�de�juridische�procedures�betreffende�internationale�adopties�goed�

te�keuren�en� te�bewaken;�de�aanneming�van�de�wet�op�vrouwenmoord�en�geweld� tegen�vrouwen,�

waarvoor�het�voorbereidende�werk�werd�gesteund�in�het�kader�van�een�project�over�de�hervorming�

van�justitie;�en�het�feit�dat�de�staat�zich�volledig�geschaard�heeft�achter�internationale�mechanismen�

voor�de�bescherming�van�de�mensenrechten,�en�onder�meer�de�Mensenrechtenraad�heeft�gesteund.�

De�EU�heeft�tegenover�de�Guatemalteekse�autoriteiten�zijn�diepe�bezorgdheid�laten�blijken�over�de�

aanneming�van�een�wet�op�de�omzetting�van�de�doodstraf�en�zich�verheugd�getoond�over�het�besluit�

van�de�president�van�Guatemala�om�die�wet�met�zijn�veto�te�treffen.�

�

De� EU�maakt� zich� zorgen� over� de� escalerende� veiligheidssituatie� en� het� toegenomen� geweld� in�

Mexico�en�heeft�waardering�voor�de�inspanningen�van�Mexico�ter�bevordering�en�verdediging�van�

de� mensenrechten� op� multilateraal� niveau,� met� name� in� de� Mensenrechtenraad,� en� is� in� haar�

regelmatige� periodieke� dialoog,� ook� op� ministerniveau,� doorgegaan� met� het� bespreken� van�

mensenrechten4�en�veiligheidsthema's,�waaronder�vrouwenmoord.�De�Commissie�blijft�projecten�en�

acties�ondersteunen�die�gericht�zijn�op�verbetering�van�de�mensenrechten�in�Mexico,�met�name�op�

staats4�en�lokaal�niveau.�

�
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Wat� de� Andesgemeenschap� betreft,� heeft� de� EU� het� afgelopen� jaar� voortdurend� alle� mensen4

rechtenschendingen� en� terreurdaden� in� Colombia� aangeklaagd,� ongeacht� door� wie� ze� werden�

uitgevoerd.�De�EU�erkende�dat�de�veiligheidssituatie�is�verbeterd�en�dat�de�Colombiaanse�regering�

haar�inspanningen�heeft�opgevoerd�om�in�een�complexe�context�de�vrede�en�het�recht�te�herstellen.��

Van� onverkorte� uitvoering� van� de�Wet� Gerechtigheid� en� Vrede� (LJP),� het� juridische� kader� van�

Colombia�voor�transitierechtspraak,�is�echter�nog�lang�geen�sprake.�De�EU�heeft�de�Colombiaanse�

regering�opgeroepen�de�snelle�en�efficiënte�uitvoering�van�alle�aspecten�van�de�LJP�te�ondersteunen�

en�de�nodige�middelen�te�verschaffen,�zodat�de�rechten�van�slachtoffers�op�waarheid,�gerechtigheid�

en�herstel�prioriteit�krijgen.�De�EU�heeft�via�samenwerking�bijgedragen�tot�verschillende�aspecten�

van�het�proces�,�onder�meer�door�in�het�kader�van�het�Stabiliteitsinstrument�bijstand�te�verlenen�aan�

slachtofferorganisaties.�De�EU�heeft�alle�illegale�gewapende�groepen�opgeroepen�zich�oprecht�in�te�

zetten�om�via�onderhandelingen�een�oplossing� te�zoeken�voor�het� interne�gewapende�conflict.�De�

Raad� eiste� opnieuw� dat� de� illegale� gewapende� groeperingen� die� nog� steeds� mensen� in� gijzeling�

houden,�deze�gijzelaars�onverwijld�en�onvoorwaardelijk�vrijlaten,�en�dat�zij� in�de�toekomst�afzien�

van� ontvoeringen.� De� EU� heeft� in� talrijke� contacten� met� de� Colombiaanse� autoriteiten� de�

Colombiaanse�regering�aangemoedigd�in�haar�vaste�voornemen�de�naleving�van�de�mensenrechten�

door�de�strijdkrachten�te�verbeteren�en�toonde�zich�verheugd�over�de�vorderingen�op�dat�gebied.��Zij�

gaf�ook�uiting� aan�haar�bezorgdheid�over�een�nieuwe�golf�van�aanvallen�op�en�bedreigingen�van�

mensenrechtenverdedigers,� vakbondmensen� en� andere� kwetsbare� groepen,� en� riep� de� regering� op�

deze�openlijk�te�veroordelen,�en�meer�maatregelen�te�nemen�om�bedreigde�personen�te�beschermen.�

De� Raad� was� ook� bezorgd� over� de� opkomst� van� nieuwe� paramilitaire� en� andere� gewapende�

criminele� groepen� en� riep� de�Colombiaanse� regering� op� haar� inspanningen� op� te� voeren� en� haar�

maatregelen� in� de� strijd� tegen� deze� groepen� te� intensiveren�
277

.� De� EU� heeft� ook� regelmatige�

contacten�onderhouden�met�NGO's� in�Bogota� en�Brussel.�Er�werden�demarches�uitgevoerd� en� in�

mei�2008�werd�een�verklaring�afgelegd�waarin�de�EU�haar�bezorgdheid�uitsprak�over�een�golf�van�

moorden� op� en� doodsbedreigingen� aan� leiders� van� maatschappelijke� organisaties� en�

mensenrechtenverdedigers.��

�

In� Peru� heeft� de� EU� verscheidene� demarches� ondernomen� in� verband� met� de� pogingen� van� de�

regering� om� het� toepassingsgebied� van� de� doodstraf� uit� te� breiden� en� herinnerde� aan� de�

verplichtingen� die� Peru� in� het� kader� van� het� pact� van� San� José� en� het� Inter4Amerikaanse�

mensenrechtenstelsel�is�aangegaan.�Deels�door�de�actieve�diplomatie�van�de�EU�heeft�het�Peruaanse�

parlement�de�voorgestelde�wijzigingen�van�de�Grondwet�verworpen.�

�������������������������������������������������
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De� EU� was� ingenomen� met� de� deelname� van� het� volk� van�Venezuela� aan� het� referendum� van�

2�december�over�constitutionele�hervormingen�en�nam�er�nota�van�dat�dit�referendum�transparant�is�

verlopen.� In� haar� contacten� met� vertegenwoordigers� van� de� verschillende� groepen� in� Venezuela�

herinnerde� de� EU� aan� de� noodzaak� de� democratische� beginselen� en� de� mensenrechten� te�

respecteren,�en�herhaalde�zij�vast�van�plan�te�zijn�de�consolidatie�van�democratie�en�goed�bestuur�in�

Venezuela,�alsmede�de�terugdringing�van�armoede,�ongelijkheid�en�uitsluiting�te�ondersteunen.�

�

Wat�het�Caribisch�gebied�betreft,�heeft�de�Raad�in�zijn�in�juni�2008�aangenomen�conclusies�over�

een�EU4beleid�inzake�Cuba�de�Cubaanse�regering�aangemaand�de�mensenrechtensituatie�effectief�

te�verbeteren,�door�onder�meer�alle�politieke�gevangen�onvoorwaardelijk�vrij�te�laten,�ook�die�welke�

in� 2003� zijn� gearresteerd� en� veroordeeld.� � Dit� blijft� voor� de� EU� een� belangrijke� prioriteit.� Zij�

verzocht�de�Cubaanse�regering�ook�dringend�internationale�humanitaire�organisaties�gemakkelijker�

toegang�tot�de�Cubaanse�gevangenissen�te�verlenen.�De�Raad�roept�de�Cubaanse�autoriteiten�tevens�

op�het�onlangs�ondertekende� Internationaal�Verdrag� inzake�burgerrechten� en�politieke� rechten� en�

het�Internationaal�Verdrag�inzake�economische,�sociale�en�culturele�rechten�te�bekrachtigen�en�toe�

te� passen� en� de� inzet� voor� de� mensenrechten� die� het� land�met� de� ondertekening� van� deze� twee�

mensenrechtenverdragen�heeft�getoond,�in�daden�om�te�zetten.�

�

Met�het�verlengen�van�het�Gemeenschappelijk�Standpunt�over�Cuba�heeft�de�Raad�het�

tweesporenbeleid�van�de�EU�bevestigd,�namelijk�dat�zij�een�mensenrechtendialoog�met�de�regering�

en�met�de�vreedzame�civiele�samenleving�blijft�voeren.�Onder�de�lidstaten�geldt�dat�tijdens�

bezoeken�op�hoog�niveau�altijd�mensenrechtenvraagstukken�aan�de�orde�moeten�worden�gesteld�en�

dat,�waar�zulks�passend�is,�ontmoetingen�met�de�democratische�oppositie�deel�moeten�uitmaken�van�

bezoeken�op�hoog�niveau.�

�

De� EU� roept� de� Cubaanse� regering� nogmaals� op� vrijheid� van� informatie� en� meningsuiting,� met�

inbegrip�van�internettoegang,�te�verlenen�en�verzoekt�de�Cubaanse�regering�om�op�dit�gebied�mee�te�

werken�
278
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De� EU� blijft� zich� achter� het� herstel� van� de� democratie� in�Haïti� scharen� door� de� vredeshand4

havingsoperatie�van�de�VN4Veiligheidsraad�(MINUSTAH)�te�ondersteunen�en�bijstand�te�verlenen�

voor�het�verkiezingsproces.�Door�een�algemene�verhoging�van�het�veiligheidsniveau,�vooral�door�de�

acties�van�MINUSTAH�in�de�krottenwijken�van�de�grootste�Haïtiaanse�steden,�konden�activiteiten�

worden�gestart�die�gericht�zijn�op�consolidatie�van�de�fragiele�stabiliteit.�Het�programma�voor�de�

wederopbouw� van� de� Martissant4wijk� in� Port4au4Prince� is� gestart� in� het� kader� van� het� nieuwe�

Stabiliteitsinstrument� van� de� EU.� De� EU� is� de� inspanningen� van� de� regering� om� de� moeilijke�

situatie�van�de�rechterlijke�macht�en�het�gevangeniswezen�in�Haïti�aan�te�pakken,�blijven�steunen.�

De�mensenrechten,�met� een� speciale� nadruk� op� de� situatie� van� kinderen� en� de� voedselzekerheid,�

zullen�verder�worden�besproken�in�de�politieke�dialoog�tussen�de�EU�en�de�Haïtiaanse�regering�in�

het�kader�van�het�EG4initiatief�voor�landen�die�zich�in�een�precaire�situatie�bevinden.�

�

7.� A�ALYSE�VA��DE�DOELTREFFE�DHEID�VA��HET�OPTREDE��E��DE� I�STRUME�TE��VA��DE�

EU�

�

De� bevordering� en� de� bescherming� van� de� mensenrechten� en� de� fundamentele� vrijheden,�

democratie�en�de�rechtsstaat�zijn�beginselen�die�de�Europese�Unie�niet�alleen�in�haar�binnenlands�

beleid,�maar�ook�in�haar�externe�betrekkingen�in�aanmerking�wil�nemen.��

�

De� EU� is� dan� ook� een� drijvende� kracht� geworden� op� het� gebied� van� mensenrechten,� zoals� dit�

verslag� duidelijk� aangeeft.� Zij� heeft� hiertoe� een� groot� aantal� instrumenten� ontwikkeld� om� de�

mensenrechten�te�bevorderen�en�te�beschermen.�De�EU�beschikt�over�velerlei�instrumenten�voor�de�

bevordering�van�de�mensenrechten:��richtsnoeren�inzake�prioritaire�thematische�kwesties�(doodstraf,�

foltering,� mensenrechtenverdedigers,� kindsoldaten,� de� rechten� van� het� kind,� enz.),� openbare�

verklaringen,�demarches�bij�individuele�kwesties�van�schending�van�de�mensenrechten,�dialoog�of�

overleg�met� derde� landen,� gemeenschappelijke� standpunten� en� het� gemeenschapsinstrument� voor�

financiering�van�projecten�van�het�maatschappelijk�middenveld� in�het�domein�van�mensenrechten�

en�democratie.��
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Conclusies�van�de�Europese�Raad�

�

Een�van�de�belangrijkste�resultaten�van�de�verslagperiode�is�zonder�twijfel�de�aanneming,�in�

juni�2008,�van�de�conclusies�van�de�Europese�Raad�over�de�mensenrechten,�meer�bepaald�over�de�

rechten�van�het�kind,�in�het�bijzonder�kinderen�die�worden�getroffen�door�gewapende�conflicten�In�

de�conclusies�wordt�nogmaals�de�noodzaak�om�voor�de�rechten�van�kinderen�die�door�gewapende�

conflicten�worden�getroffen,�te�komen�tot�een�totaalaanpak�die�veiligheid,�ontwikkeling�en�

mensenrechten�omvat.�De�conclusies�weerspiegelen�het�streven�naar�intensivering�van�de�integratie�

van�de�rechten�van�kinderen�die�door�gewapende�conflicten�worden�getroffen�in�EU4

ontwikkelingsbeleid�en�4�programmering�(waarover�in�mei�conclusies�zijn�aangenomen�door�de�

RAZEB),�in�EVDB4operaties�(met�een�tijdens�de�meizitting�van�de�RAZEB�aangenomen�herziene�

afvinklijst),�alsmede�de�aanneming�van�de�herziene�richtsnoeren�en�met�de�bekendmaking�van�

documenten�die�relevant�zijn�voor�het�integreren�van�de�mensenrechten�in�EVBD4operaties.�

�

De�integratie�van�mensenrechten�

�

De�integratie�van�mensenrechten�in�de�beleidsgebieden�van�de�EU�is�in�de�jongste�jaren�

aanzienlijk�toegenomen,�met�name�in�het�kader�van�het�Europees�veiligheids4�en�defensiebeleid,�in�

het�bijzonder�door�steeds�vaker�mensenrechten4�en�gender�adviseurs�in�alle�EVDB4missies�te�

benoemen.�Deze�integratiestrategie�wordt�geïllustreerd�door�het�feit�dat�systematisch�mensenrechten�

in�aanmerking�worden�genomen�bij�externe�operaties,�met�name�door�mensenrechten4�en�

genderadviseurs�aan�te�stellen.�Deze�adviseurs�zijn�onder�meer�verantwoordelijk�voor�de�follow4up�

van�en�regelmatige�verslaggeving�over�het�probleem�van�kinderen�in�gewapende�conflicten.�Tijdens�

de�verslagperiode�heeft�de�EU�extra�inspanningen�gedaan�om�de�coherentie�en�transparantie�van�

haar�mensenrechtenbeleid�te�verbeteren.�Het�is�belangrijk�dat�dit�beleid�doeltreffender�wordt�

gemaakt�en�dat�de�mensenrechten�volledig�in�aanmerking�worden�genomen�op�alle�relevante�

beleidsgebieden�en�acties,�binnen�en�buiten�de�EU,�teneinde�de�geloofwaardigheid�van�de�EU�

tegenover�derde�landen�te�garanderen,�mede�door�stelselmatig�bepalingen�betreffende�

mensenrechten�en�fundamentele�arbeidsnormen�in�EG4onderhandelingen�en�EU4overeenkomsten�

met�derde�landen�op�te�nemen.�De�EU4richtsnoeren�inzake�mensenrechten�en�andere�normen�zullen�

verder�worden�uitgewerkt�en�in�de�praktijk�gebracht�door�de�ontwikkeling�van�praktische�

uitvoeringsinstrumenten.�
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Sinds�de�creatie�van�dit�ambt�in�december�2004�heeft�de�persoonlijk�vertegenwoordiger�van�de�

secretaris=generaal/hoge� vertegenwoordiger� voor� de� mensenrechten� deze� kwestie� een�

belangrijkere� plaats� gegeven� binnen� de� EU� en� de� zichtbaarheid� van� de� EU4acties� voor� de�

eerbiediging�van�de�mensenrechten�in�de�wereld�vergroot.�Sinds�januari�2007�wordt�dit�ambt�door�

mevrouw�Riina�Kionka�bekleed,�die�ook�de�mensenrechteneenheid�van�het�secretariaat�van�de�Raad�

leidt.�Zij�heeft� in�belangrijke�mate�bijgedragen� tot�de�continuïteit,�en�heeft�ervoor�gezorgd�dat�de�

mensenrechten� in� aanmerking� worden� genomen,� door� dit� onderwerp� te� agenderen� in� de� Groep�

Afrika�in�april�2008�en�in�het�Politiek�en�Veiligheidscomité�en�de�Groep�Azië4Oceanië�in�juni�2008.�

Riina�Kionka�pleit�er�ook�voor�dat�deze�kwestie�meer�aan�bod�komt�in�politieke�dialogen�en�door�de�

speciale� vertegenwoordigers� van� de�EU� ter� harte�wordt� genomen.�Deze�horizontale� benadering�

van�de�mensenrechten�in�het�extern�beleid�van�de�EU�blijft�niettemin�een�belangrijke�uitdaging�voor�

de�lidstaten,�het�Raadssecretariaat�en�de�Commissie.�De�Groep�rechten�van�de�mens�(COHOM)�van�

de�Raad�wil�mensenrechtenvraagstukken�systematisch�op�de�agenda�plaatsen�van�vergaderingen�van�

deskundigen�over� thematische�kwesties� (bijvoorbeeld� terrorisme)�en�besluiten� inzake�de�eerste�en�

derde� pijler,� en� op� topontmoetingen� tussen� de� EU� en� derde� landen�
279

.� Een� betere� horizontale�

benadering�zou�ook�de�zichtbaarheid�van�het�EU=optreden�ten�behoeve�van�de�mensenrechten�

in�de�wereld�ten�goede�komen.�De�EU�mag�dan�wel�een�van�de�meest�geëngageerde�actoren�zijn�op�

het�gebied�van�mensenrechten,�zowel�op�financieel�(jaarlijks�EIDHR4budget:�EUR�140�miljoen)�als�

op�politiek�vlak�(meer�dan�30�specifieke�mensenrechtendialogen�met�derde�landen),�toch�moet�haar�

optreden�meer�onder�de�aandacht�komen�van�het�grote�publiek.�

�
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� Zie�nota�10076/06�van�7�juni�2006�van�het�secretariaat�van�de�Raad.�
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De�richtsnoeren�van�de�EU�

�

Om� haar� internationaal� optreden� te� richten� op� de� bescherming� en� bevordering� van� de�

mensenrechten,�heeft�de�EU�in�1998�richtsnoeren�aangenomen�inzake�mensenrechten�als�een�basis�

voor� haar� interventies� in� derde� landen.� Deze� richtsnoeren� bepalen� de� criteria� voor� de�

interventies,�de�soorten�uit�te�voeren�demarches�en�de�inhoud�van�de�verklaringen.��Zo�kunnen�de�

EU4ambassades,� overeenkomstig� de� richtsnoeren� over� mensenrechtenverdedigers,� waarnemers�

sturen�naar�rechtszaken�en�hun�hoofdsteden�op�de�hoogte�brengen�als�mensenrechtenverdedigers�in�

gevaar�zijn.�Deze�richtsnoeren�zijn�waardevolle�documenten�die�het�EU4optreden�ter�plaatse�leiden�

en�zijn�gewoonlijk�vergezeld�van�een�uitvoeringsstrategie.�Zo�worden�in�het�geval�van�foltering�

sensibiliseringscampagnes� gevoerd� om� derde� landen� te� overtuigen� het� verdrag� van� de�Verenigde�

Naties�en�de�twee�facultatieve�protocollen�daarbij� te�ratificeren�en�uit� te�voeren.�Tegen�eind�2008�

zullen�mogelijkerwijs�nieuwe�richtsnoeren�inzake�geweld�tegen�vrouwen�worden�aangenomen,�als�

aanvulling�van�de�zes�reeds�behandelde�thematische�kwesties�(doodstraf,�dialoog�met�derde�landen,�

foltering,�mensenrechtenverdedigers,�kindsoldaten�en�de�rechten�van�het�kind).��

�

In�2008,�tien�jaar�na�de�aanneming�van�deze�belangrijke�thematische�richtsnoeren,�en�in�het�kader�

van�de�60ste�verjaardag�van�de�Universele�Verklaring�van�de�Rechten�van�de�Mens,�heeft�de�EU�

beslist� om� alle� richtsnoeren� te� actualiseren.� � In� de� eerste� helft� van� 2008� zijn� de� richtsnoeren�

inzake�foltering,�de�doodstraf�en�kinderen�en�gewapende�conflicten�geactualiseerd�en� in�diezelfde�

periode� is� er� ook� een� nieuwe� strategie� voor� de� uitvoering� van� de� richtsnoeren� inzake� foltering�

aangenomen.� De� EU� evalueerde� ook� de� uitvoering� van� de� richtsnoeren� inzake�

mensenrechtenverdedigers:� in�26�landen�werden�de�lokale�strategieën�rond�dit� thema�geëvalueerd,�

teneinde�mogelijke� punten� voor� verbetering� te� bepalen.� In� de� tweede� helft� van� 2008�worden� de�

richtsnoeren� inzake� mensenrechtenverdedigers� en� inzake� de� dialoog� met� derde� landen�

geactualiseerd.��

�

Een� regelmatige� beoordeling� van� de� doeltreffendheid� van� de� richtsnoeren� blijft� een� van� de�

voornaamste�prioriteiten.�Hoofddoel�van�de�EU� is�dat�de�bestaande� richtsnoeren�effectief�worden�

toegepast.��Er�kan�nog�een�en�ander�worden�verbeterd�op�het�gebied�van�sensibilisering�rond�deze�

richtsnoeren�in�EU4missies,�bij�besluitvormers�in�de�hoofdsteden�en�in�Brussel�en�bij�degenen�voor�

wie�de�richtsnoeren�zijn�bestemd.�

�
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De� EU� heeft� continu� actie� ondernomen� inzake� de� doodstraf,� in� overeenstemming� met� de� EU4

richtsnoeren,�om�vooruitgang� te�boeken�bij�het�wereldwijd�afschaffen�van�de�doodstraf.�Naast�de�

gewoonlijke� demarches� en� openbare� verklaringen� heeft� de� EU� ook� campagne� gevoerd� bij� de�

Verenigde�Naties,�met�als�resultaat�dat�de�Algemene�Vergadering�van�de�Verenigde�Naties�in�een�

plenaire� zitting� een� resolutie� heeft� aangenomen� voor� een� moratorium� op� de� uitvoering� van� de�

doodstraf.� Deze� resolutie,� die� door� de� EU� en� 9� andere� mede4opstellers� van� alle� continenten� is�

ingediend,�werd�met�een�comfortabele�meerderheid�aangenomen,�ondanks�de� tegencampagne�van�

een�vijftigtal� staten.�Resolutie�62/149�werd�aangenomen�op�18�december�2007�met�104�stemmen�

voor,� 54� tegen� en� 29� onthoudingen.� In� het� voorjaar� van� 2008� zijn� er� in� 48�landen� algemene�

demarches�ondernomen�die�de�doodstraf�aan�de�orde�stellen.�

�

In�december�2007�werden�nieuwe�richtsnoeren�inzake�de�rechten�van�het�kind�aangenomen.��De�

EU�is�vervolgens�gestart�met�het�ontwikkelen�van�strategieën�op�maat�voor�tien�prioritaire�landen,�

in� nauwe� samenwerking� met� UNICEF� en� NGO's.� Deze� benadering� moet� leiden� tot� een� betere�

uitvoering�van�de�richtsnoeren.�

�

Dialogen�met�derde�landen�

�

Het�opzetten�van�mensenrechtendialogen�met�derde�landen�is�een�sleutelelement� in�het�EU4beleid�

ter�bevordering�van�het�respect�voor�de�mensenrechten�in�de�wereld.��De�EU�voert�momenteel�

een�dertigtal�dialogen�met�deskundigen� in�hoofdsteden�of�op� lokaal�niveau,�en�een� tiental�nieuwe�

dialogen�zijn�in�voorbereiding.��

�

De� EU=richtsnoeren� van� 2001� inzake� de� dialoog� over�mensenrechten� bepalen� het� kader� voor�

deze�dialogen�met�derde�landen.�Ze�zijn�in�2004�aangevuld�met�een�mededeling�van�het�Politiek�en�

Veiligheidscomité� over� hun� uitvoering.� Dit� coherente� werkkader� laat� voldoende� ruimte� om� de�

specifieke�kenmerken�van�elke�dialoog�aan�te�passen�aan�de�lokale�omstandigheden,�en�dit�op�een�

flexibele�en�pragmatische�manier.�Welke�formule�ook�wordt�gekozen,�het�doel�van�deze�dialogen�

blijft�gelijk,�nl.�de�kwestie�van�de�mensenrechten�aan�de�orde�stellen,�om�samen�met�de�betrokken�

derde�landen�te�onderzoeken�hoe�de�situatie�ter�plaatse�kan�worden�verbeterd.�
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Dit� instrument� voor� het� bevorderen� van� de� mensenrechten� in� de� wereld� heeft� grote� interesse�

gewekt�bij�derde�landen�in�mensenrechtendialogen,�zoals�duidelijk�blijkt�uit�het�groeiend�aantal�

dialogen� in� het� voorbije� jaar.� � Er� zijn� nieuwe� dialogen� gepland�met� de� vijf� Centraal4Aziatische�

staten�en�de�landen�van�de�Kaukasus.�In�een�mededeling�van�februari�2008�toonde�het�Politiek�en�

Veiligheidscomité� zich� verheugd� over� de� geboekte� vooruitgang� bij� het� ontwikkelen� van�

gespecialiseerde�mensenrechtendialogen�met� derde� landen,� hetgeen� een� duidelijk� teken� is� dat� het�

optreden� van� de� EU� in� dit� domein� een� succes� is.� Het� Comité� merkte� ook� op� dat� de� EU� de�

consistentie�moet�verzekeren� tussen�de�verschillende�dialogen,�en�ervoor�moet�zorgen�dat�zij�de�

nodige�capaciteit�heeft�om�op�verzoeken�van�derde�landen�in�te�gaan.�

�

Uit�deze�oefening�van�de�EU�blijkt�tevens�haar�wil�om�ook�binnen�de�EU�mensenrechtenkwesties�

te�bespreken,�die�steeds�vaker�door�derde� landen�worden�aangehaald� tijdens�de�dialogen.�De�EU�

moet� de� consistentie� van� haar� optreden� voor�mensenrechten� blijven� verzekeren,� zowel� intern� als�

extern,�door�de�toepassing�van�haar�essentiële�waarden�op�haar�eigen�grondgebied�nauwlettend�te�

blijven�volgen.�

�

Raadpleging�en�optreden�in�internationale�fora�

�

Het� optreden� van� de� Europese� Unie� in� de� Derde� Commissie� tijdens� de� 62e� Algemene�

Vergadering�van�de�Verenigde��aties� (AVV�)�kan,�wat�de�resultaten�betreft,�als�zeer�geslaagd�

worden� beschouwd.�De� EU� bleef� actief� bijdragen� tot� het�werk� van� de�Derde�Commissie� van� de�

AVVN�en�zij�verdedigde�een�gemeenschappelijk�standpunt�bij�alle�stemmingen�over�resoluties.�De�

concrete� resultaten� daarvan� zijn� erg� lonend.� Zo� kon� de� EU� er,� als� leider� van� een� transregionaal�

verbond,�ingevolge�de�door�95�VN4lidstaten�ondertekende�verklaring�van�2007�over�de�doodstraf�en�

een�wereldwijde�campagne�voor�demarches� �voor�een�ontwerpresolutie�hierover,�voor�zorgen�dat�

voor� het� eerst� een� resolutie� waarin� wordt� opgeroepen� tot� vaststelling� van� een� universeel�

moratorium� op� de� uitvoering� van� de� doodstraf,� werd� aangenomen.� De� aanneming� van� een�

dergelijke�resolutie,�ondanks�hardnekkige�oppositie�van�enkele��landen�die�aan�de�doodstraf�blijven�

vasthouden,� betekent� een� heus� keerpunt� op� de� weg� naar� de� wereldwijde� afschaffing� van� de�

doodstraf.�
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In� de� eerste� helft� van� het� tweede� jaar� van� het� bestaan� van� de� Mensenrechtenraad� ruimden�

institutionele� vraagstukken� de� baan� voor� inhoudelijke� kwesties.� De� EU� was� met� name� nauw�

betrokken� bij� de� aanneming� van� de� werkingsmechanismen� en� 4voorschriften� (onder� andere� de�

universele� periodieke� doorlichting)� van� de� Raad� en� slaagde� erin� de� belangrijkste� elementen� te�

behouden,� zijnde� de� landenspecifieke� (behalve� voor�Cuba� en�Belarus)� speciale� procedures� en� de�

deelname�van�NGO's.�Ondanks�de�sterke�polarisatie�van�de�discussies�over�fundamentele�kwesties�

en�de�ongunstige�toewijzing�van�de�zetels,�slaagde�de�EU�er�toch�in�het�universele�karakter�van�de�

mensenrechten� te� verdedigen,� in� weerwil� van� de� relativistische� opvatting� van� sommige� staten.�

Tijdens� de� 8ste� zitting� van� de� Mensenrechtenraad� kon� de� EU,� dankzij� haar� standvastige� en�

eensgezinde�stellingname,�haar�resolutie�over�Myanmar�zonder�stemming�doen�aannemen.�De�EU�

heeft�landensituaties�aan�de�orde�kunnen�stellen�door�gebruik�te�maken�van�alle�relevante�delen�van�

de�agenda,�zoals�interactieve�dialogen,�themadebatten�en�algemene�vergaderingen,�en�zal�dat�blijven�

doen.��Het�is�belangrijk�voor�de�internationale�gemeenschap�dat�de�Mensenrechtenraad�doeltreffend�

en�geloofwaardig�functioneert.�De�EU�zal�bij�deze�inspanningen�een�centrale�rol�blijven�spelen.�

�

De� universele� periodieke� doorlichting,� een� innoverend� mechanisme� dat� voorziet� in� een�

vierjaarlijkse� automatische�wederzijdse�beoordeling�van�de� situatie�van�de�mensenrechten� in� elke�

VN4lidstaat,�werd� in�april�2008� ingevoerd.�De�eerste� twee�evaluatieronden,� in�april� en�mei�2008,�

kunnen�als�betrekkelijk�positief�worden�beoordeeld.�De� lidstaten�van�de�EU�hebben�hierbij� actief�

aan�de�interactieve�dialoog�deelgenomen.�Het�potentieel�van�de�universele�periodieke�doorlichting�

voor�een�objectief�overzicht�van�de�situatie�in�landen�zal�zorg,�aandacht�en�ernst�blijven�vergen.�Er�

zijn� reeds� pogingen� ondernomen� om� het� proces� te� verzwakken,� maar� de� EU� heeft� die� allemaal�

kunnen�pareren.�
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De� EU� blijft� onderzoeken� hoe� ze� de� doeltreffendheid� kan� verbeteren� van� haar� optreden� in�

multilaterale� fora.� De� EU� is� naar� oplossingen� blijven� zoeken� voor� het� dilemma� hoe� zij� haar�

standpunt�aan�de�Raad�dient�voor�te�leggen,�en�de�EU�is�bij�de�presentatie�van�het�overeengekomen�

gezamenlijk�standpunt�door�het�voorzitterschap�met�een�"veelvoud�van�stemmen"�blijven�spreken�

en�heeft�daardoor�haar�boodschap�kracht�bijgezet.�De�EU�is�zich�constructief�blijven�opstellen�en�is�

blijven� openstaan� voor� dialoog� en� onderhandelingen� met� landen� van� verschillende� regionale�

groepen,�maar�erkent�daarbij�dat�er�meer�toenadering�kan�worden�gezocht.�Daarnaast�is�de�praktijk�

om�betrokken�NGO's�vóór,�tijdens�en�na�de�zittingen�van�de�Mensenrechtenraad�uit�te�nodigen�op�

de�bijeenkomsten�van�de�mensenrechtendeskundigen�van�de�EU427�voor�zowel�de�NGO's�als�de�EU�

nuttig�gebleken.�

�

De�EU�zal� in�de�toekomst�meer�moeten�doen�aan�het�verder�vooruitplannen�van�haar� initiatieven,�

het� exacter� bepalen� van� haar� prioriteiten� voor� actie,� het� intensiveren� van� de� contacten�met� derde�

landen,�meer�delen�van�de�lasten�met�andere�gelijkgestemde�landen,�en�het�vervullen�van�een�rol�bij�

het�rationaliseren�van�het�gebruik�van�resoluties�in�de�verschillende�fora.�De�kracht�van�de�EU�als�

actor�in�de�organen�van�de�Verenigde�Naties�is�toe�te�schrijven�aan�de�eenheid�onder�haar�lidstaten,�

en�het�is�belangrijk�om�hun�gemeenschappelijke�middelen�zo�goed�mogelijk�te�benutten.�

�

8.� CO�CLUSIES�

�

Dit�tiende�jaarverslag�over�de�mensenrechten�toont�hoeveel�belang�de�Europese�Unie�bij�het�voeren�

van� haar� buitenlands� beleid� hecht� aan� mensenrechten,� democratie� en� behoorlijk� bestuur.� Het�

bevorderen� en� de� eerbiediging� van� de� mensenrechten� zijn� van� wezenlijk� belang� voor� de�

ontwikkeling,�de�vrede�en�de�veiligheid�overal�in�de�wereld.�

�

Het�afgelopen�jaar�zijn�de�activiteiten�van�de�EU�op�het�gebied�van�de�mensenrechten�opgevoerd,�

met� een� toenemend� aantal� mensenrechtendialogen,� het� verruimen� van� het� scala� thematische�

onderwerpen� dat� COHOM� aansnijdt� en� de� instelling� van� nieuwe� mechanismes� in� de�

Mensenrechtenraad.�

�
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Hoewel�de�EU�enkele�onbetwiste�successen�heeft�geboekt� (zoals�de�Resolutie�van�AVVN�waarin�

wordt� opgeroepen� tot� een� moratorium� op� de� doodstraf),� heeft� zij� ook� te� maken� met� nieuwe�

uitdagingen:��

�

�� Dit�jaar�wordt�de�60ste�verjaardag�van�de�Universele�verklaring�van�de�rechten�van�de�mens�

gevierd�en�uitgerekend�nu�wordt�het�universele�karakter�van�de�mensenrechten�meer�dan�ooit�

aangevochten� door� degenen� die� het� relativisme� onderschrijven� op� basis� van� een� traditie,�

godsdienst,�culturele�verwantschap�of�de�geschiedenis.��

�

�� Nu� van� de� Europese� Unie� steeds� meer� wordt� verwacht� dat� zij� instaat� voor� de�

mensenrechtensituatie�binnen�haar�grenzen,�moet�zij�het�goede�voorbeeld�geven.�Dat� is�een�

kwestie�van�consequent�en�geloofwaardig�te�zijn�op�het�internationale�toneel.��

�

�� Integratie�van�de�mensenrechten�in�al�het�interne�en�externe�beleid�van�de�EU�is�de�manier�

om�deze�consequentheid�te�verwezenlijken.�In�dit�verband�is�het�optreden�van�de�persoonlijke�

vertegenwoordiger� van� de� hoge� vertegenwoordiger� voor� het� GBVB,� Riina�Kionka,� van�

doorslaggevend� belang.� Zij� zal� geografische� en� thematische� werkgroepen� over�

mensenrechtenvraagstukken�blijven�informeren.�Mensenrechten�moeten�ook�ten�volle�worden�

meegewogen� in� EVDB4operaties� en� in� alle� andere� relevante� Europese� beleidsonderdelen,�

inclusief�handelsovereenkomsten.�

�

�� Nu� de� Mensenrechtenraad� en� het� Overlegcomité� van� die� raad� zijn� opgericht� en� de�

hoofdregels�voor�de�werking�ervan�zijn�opgesteld,�moet�de�EU�ervoor�blijven�zorgen�dat�zij�

zichzelf�doen�gelden�als�doeltreffende�en�geloofwaardige�instrumenten.��

�

Om�dit�allemaal�aan�te�kunnen,�moet�de�EU,�die�in�de�Mensenrechtenraad�een�minderheidspositie�

heeft,�weerstaan�aan�de�verleiding�om�geïsoleerd�te�blijven�en�moet�zij�trachten�een�dialoog�op�gang�

te� houden� die� regionale� opdelingen� overschrijdt.� De� EU� zal� trachten� nieuwe� transregionale�

initiatieven� te� nemen� en� tevens� haar� samenwerking�met� het�maatschappelijk�middenveld� en�met�

mensenrechtenactivisten� te� intensiveren.�Alleen� zo� kan� de� Europese�Unie�met� volle� overgave� de�

debatten�aangaan�en�haar� rol�bij�de�bevordering�en�bescherming�van�de�mensenrechten�overal� ter�

wereld�vervullen.��

�
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A��EX�I��

Overview�of�projects�funded�under�EIDHR�between�1�July�2007�and�30�June�

2008�

�

1.� Projects�selected�through�global�calls�for�proposals
1
�

�

Organisation�

�

Project�Title�

�

Country�

�

Max.�EC�

contribution�
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� This�list�does�not�include�sensitive�projects�which�will�not�be�published�for�security�reasons.�
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2.� Country�calls�for�proposals�

�

Country4based� support� schemes,� CBSS,� are� being� concluded� for� the� following� 72� countries:�

Afghanistan,� Albania,� Algeria,� Angola,� Argentina,� Armenia,� Azerbaijan,� Bangladesh,� Belarus,�

Bolivia,� Bosnia� Herzegovina,� Brazil,� Burundi,� Cambodia,� Chile,� Colombia,� Costa� Rica,� Croatia,�

Cuba,�DRC,�Ecuador,�Egypt,�Ethiopia,�Fiji,�fYRoM,�Georgia,�Guatemala,�Guyana,�Haiti,�Honduras,�

Indonesia,� Israel,� Jordan,�Kazakhstan,�Kosovo,� Kyrgyzstan,� Laos,� Lebanon,�Mauritania,�Mexico,�

Moldova,� Montenegro,� Morocco,� Mozambique,� Nepal,� Nicaragua,� Nigeria,� Pakistan,� Panama,�

Papua�New�Guinea,� Paraguay,� Peru,� Philippines,�RCA,�Russia,�Rwanda,�Salvador,� Serbia,� Sierra�

Leone,� Solomon� Islands,� Sri� Lanka,� Sudan,� Tajikistan,� Turkey,� Uganda,� Ukraine,� Uruguay,�

Venezuela,�Vietnam,�West�Bank�and�Gaza,�Yemen�and�Zimbabwe.�

�
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1.� Funding/projects�selected�without�calls�for�proposals
1
�
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Organisation�
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Project�title�
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Country�
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� Without�the�Election�Observation�Missions.�
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BIJLAGE�II�

�

EU=DAGE�/I�TER�ATIO�ALE�DAGE��OP�ME�SE�RECHTE�GEBIED�

�

DATUM� DAG�

6�februari� Internationale� dag� van� nultolerantie� tegen� genitale� verminking� van�

vrouwen�

8�maart� Internationale�Vrouwendag�

21�maart� Internationale�Dag�voor�de�uitroeiing�van�discriminatie�op�grond�van�ras�

8�april� Internationale�Roma=dag�

3�mei�� Dag�van�de�persvrijheid�

17�mei�� Internationale�dag�tegen�homofobie�

18�oktober� EU=dag�tegen�de�mensenhandel�

20�juni� Wereldvluchtelingendag�

26�juni� Internationale�dag�voor�slachtoffers�van�foltering�

9�augustus�� Internationale�dag�van�de�inheemse�volkeren�van�de�wereld�

10�oktober� Werelddag�tegen�de�doodstraf�

20�november� Universele�dag�van�het�kind�

25�november� Internationale�Dag�voor�de�uitbanning�van�geweld�tegen�vrouwen�

3�december� Internationale�dag/EU=dag�van�personen�met�een�handicap�

10�december� Dag�van�de�mensenrechten�
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BIJLAGE�III�

�

Nadere�informatie�over�het�mensenrechtenbeleid�van�de�Europese�Unie�is�beschikbaar�op�de�

volgende�webadressen:�

�

http://www.consilium.europa.eu/human4rights�

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/intro/index.htm�

http///www.europarl.europa.eu/comparl/human_rights/�

�

Zoals� in� dit� verslag� wordt� vermeld� zijn� verscheidene� internationale� organisaties� betrokken� bij�

werkzaamheden� inzake� mensenrechten.� Op� hun� websites� kan� nadere� informatie� over� hun�

activiteiten�worden�ingewonnen:�

�

Verenigde�Naties;�http://www.un.org�

Internationale�Arbeidsorganisatie;�http://www.ilo.org/global/lang44en/index.htm�

VN4Bureau�van�de�Hoge�Commissaris�voor�de�rechten�van�de�mens;�http://www.ohchr.org�

Internationaal�Strafhof;�http://www.icc4cpi.int�

Raad�van�Europa;�http://www.coe.int�

Europees�Hof�voor�de�rechten�van�de�mens;�http://www.echr.coe.int/echr�

Organisatie�voor�Veiligheid�en�Samenwerking�in�Europa�(OVSE);�http://www.osce.org�

Afrikaanse�Unie;�http://www.africa4union.org�

Organisatie�van�Amerikaanse�Staten;�http://www.oas.org�

�

Verscheidene� internationale� NGO's� verschaffen� op� hun� diverse� websites� een� veelheid� aan�

informatie�over�mensenrechtenkwesties�in�de�hele�wereld,�bijvoorbeeld:�

�

Amnesty�International;�http://www.amnesty.org�

Human�Rights�Watch;�http://www.hrw.org�

Ιnternationale�Federatie�voor�de�Rechten�van�de�Mens;�http://www.fidh.org�

Het�Internationale�Comité�van�het�Rode�Kruis;�http://www.icrc.org�

�

�

http://www.un.org/
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.ohchr.org/
http://www.icc-cpi.int/
http://www.coe.int/
http://www.echr.coe.int/echr
http://www.osce.org/
http://www.africa-union.org/
http://www.oas.org/
http://www.amnesty.org/
http://www.hrw.org/
http://www.fidh.org/
http://www.icrc.org/
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LIST�OF�ABBREVIATIO�S�

�

ACHPR� African�Commission�on�Human�and�Peoples�Rights�

ACP� African,�Caribbean�and�Pacific�

AIHRC� Afghanistan�Independent�Human�Rights�Commission��

ALDE� Alliance�of�Liberals�and�Democrats�for�Europe�

AMIS� African�Union�Mission�in�the�Darfur�region�of�Sudan�

ANP� Afghan�National�Police��

ASEAN� Association�of�Southeast�Asian�Nations�

ASEF� Asia�Europe�Foundation�

ASEM� Asia4Europe�Meeting�

AT� Austria�

AU� African�Union�

BiH� Bosnia�and�Herzegovina�

CAAC� Children�affected�by�armed�conflict��

CARDS� Programme�of�Community�assistance�for�reconstruction,�development�and�

stabilisation�

CBM� Confidence4building�measures�

CBSS� Country4Based�Support�Schemes�

CEAS� Common�European�Asylum�System�

CEDAW� Committee�on�the�Elimination�of�Discrimination�against�Women�

CFSP� Common�Foreign�Security�Policy�

CICIG� International�Commission�against�Impunity�in�Guatemala�

CMI� Crisis�Management�Initiative�

COAFR� EU�Council's�Working�Party�on�Africa�

COASI� EU�Council's�Working�Party�on�Asia4Oceania�

CoE� Council�of�Europe�

COEST� EU�Council's�Working�Party�on�Eastern�Europe�and�Central�Asia�

COHOM� Council�Human�Rights�Working�Party�

CONOPS� Concept�of�operations�

COTER� EU�Council's�Working�Party�on�terrorism�

CPA� Comprehensive�Peace�Agreement�

CPT� European�Committee�for�the�Prevention�of�Torture�

CSP� Comprehensive�Status�Proposal�

CSR� Corporate�Social�Responsibility�

DCCA� Development�and�Cooperation�in�Central�Asia�

DCI� Development�Cooperation�Instrument�

DDPA� Durban�Declaration�and�Programme�of�Action�

DDR� disarmament,�demobilization�and�reintegration�

DK� Denmark�

DPRK� Democratic�People's�Republic�of�Korea�

DRC� Democratic�Republic�of�the�Congo�

DRC� Durban�Review�Conference�

EC� European�Commission�

ECCC� Extraordinary�Chambers�in�the�Constitutional�Court�of�Cambodia�

ECHR� European�Court�of�Human�Rights�

ECOSOC� Economic�and�Social�Council�
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ECRI� European�Commission�against�Racism�and�Intolerance�

EE� Estonia�

EEG� Eastern�European�Group�

EFA� European�Free�Alliance,�European�Parliament�political�group�

EIDHR� European�Instrument�for�Democracy�and�Human�Rights�

EIUC� European�Inter�University�Centre�for�Human�Rights�and�Democratisation�

ELIAMEP� Hellenic�Foundation�for�European�and�Foreign�Policy�

ENP� European�Neighbourhood�Policy�

ENPI� European�Neighbourhood�and�Partnership�Instrument�

EOM� Election�Observation�Mission�

EP� European�Parliament�

EPAs� Economic�Partnership�Agreements�

EPD� Enhanced�Permanent�Dialogue�

EPLO� European�Peacebuilding�Liaison�Office�

ESDP� European�Security�and�Defence�Policy�

EU� European�Union�

EUBAM� European�Union�Border�Assistance�Mission�to�Moldova�and�Ukraine�

EUFOR� European�Military�Force�

EUFOR�Tchad/RCA� Bridging�military�operation�in�Eastern�Chad�and�North�Eastern�Central�

African�Republic��

EUJUST�LEX� Integrated�Rule�of�Law�Mission�for�Iraq��

EULEX�Kosovo� European�Union�Rule�of�Law�Mission�in�Kosovo�

EUPM� European�Union�Police�Mission�

EUPOL�Afghanistan� EU�Police�mission�in�Afghanistan�

EUPOL�COPPS� European�Union�Police�Mission�for�the�Palestinian�Territories��

EUPOL�RD�Congo� European�Union�Police�Mission�in�the�Democratic�Republic�of�Congo�

EUPT�Kosovo� EU�Planning�Team�Kosovo�

EUR� Euro�

EUSEC�RD�Congo� EU�mission�to�provide�advice�and�assistance�for�security�sector�reform�in�

the�Democratic�Republic�of�Congo�

EUSR� EU�Special�Representative�

FAO� Food�and�Agriculture�Organisation�

FDLR� Forces�démocratiques�de�libération�du�Rwanda�

FIDH� Fédération�Internationale�des�Droits�de�l'Homme�

FR� France�

FRA� Fundamental�Rights�Agency�

FRIDE� Fundación�para�las�Relaciones�Internacionales�y�el�Diálogo�Exterior�

FYROM� former�Yugoslav�Republic�of�Macedonia�

GAERC� General�Affairs�and�External�Relations�Council�

GFMD� Global�Forum�on�International�Migration�and�Development�

GRULAC� Group�of�Latin�American�and�Caribbean�countries�

GRULAC� Group�of�Latin�America�and�Caribbean�Countries�

GSP� EU's�Generalised�System�of�Preferences�

GSP+� Special�Incentive�Arrangement�for�Sustainable�Development�and�Good�

Governance�

GSPC� Salafist�Group�for�Preaching�and�Combat�
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HDIM� Human�Dimension�Implementation�Meeting�

HoMs� Heads�of�Mission�

HQ� Headquarters�

HRC� Human�Rights�Council�

HRDs� Human�Rights�Defenders�

IA� International�Alert�

ICC� International�Criminal�Court�

ICCPR� International�Covenant�on�Civil�and�Political�Rights�

ICESCR� International�Covenant�on�Economic,�Social�and�Cultural�Rights�

ICTJ� International�Center�for�Transitional�Justice�

ICTY� International�Criminal�Tribunal�for�the�former�Yugoslavia�

IDPS� Institut�de�Développement�de�Produits�de�Santé�

IER� Fairness�and�Reconciliation�Commission�

IfP� Initiative�for�Peace�building�

IHL� International�humanitarian�law�

IIGEP� Independent�International�Group�of�Eminent�Persons�

ILO� International�Labour�Organisation�

IOM� International�Organisation�for�Migration�

IPA� Instrument�on�Pre4Accession�Assistance�

IPA� Instrument�on�Pre4Accession�Assistance�

IT� Italy�

IWGIA� International�Work�Group�for�Indigenous�Affairs�

JMA� Joint�Military�Affairs�

JPA� Joint�Parliamentary�Assembly�

JPL� Justice�and�Peace�Law�

LAC� Latin�American�and�Caribbean�countries�

LIBE� Committee�on�Civil�Liberties,�Justice�and�Home�Affairs�

LRA� Lord's�Resistance�Army�

LTTE� Liberation�Tigers�of�Tamil�Eelam�

MDC� Movement�for�Democratic�Change�

MDG� Millennium�Development�Goal�

MEP� Member�of�the�European�Parliament�

Mercosur� Common�market�of�the�south��

MINUSTAH� Mission�des�Nations�Unies�pour�la�stabilisation�en�Haiti�

MLC� Mouvement�de�Libération�du�Congo�

MoI� Ministry�of�the�Interior�

NATO� North�Atlantic�Treaty�Organization�

NCCM� National�Council�for�Childhood�and�Motherhood�

NCHR� National�Council�for�Human�Rights�

NGOs� Non4governmental�organisations�

NL� Netherlands�

ODIHR� Office�for�Democratic�Institutions�and�Human�Rights�

OECD� Organisation�for�Economic�Co4operation�and�Development�

OJ� Official�Journal�of�the�European�Union�

OP� Optional�Protocol�

OPCAT� Optional�Protocol�to�the�International�Convention�against�Torture�and�

Other�Cruel,�Inhuman�or�Degrading�Treatment�or�Punishment�

OSCE� Organisation�for�Security�and�Cooperation�in�Europe�
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PACE� Parliamentary�Assembly�of�the�Council�of�Europe�

PCP� Palestinian�Civil�Police��

PDCI� Partners�for�Democratic�Change�International�

PHARE� Programme�of�Community�aid�to�the�countries�of�Central�and�Eastern�

Europe�

PSC� Political�and�Security�Committee�

RCP� Rafah�Crossing�Point��

RPM� Reform�Process�Monitoring�

RRI� Review,�rationalisation�and�improvement�

SA� Stabilisation�and�Association�

SAA� Stabilisation�and�Association�Agreement�

SADC� Southern�African�Development�Community�

SAp� Stabilisation�and�Association�process�

SE� Sweden�

SG/HR� Secretary�General/High�Representative�for�the�Common�Foreign�and�

Security�Policy�

SPS� Milosevic's�former�Socialist�party�

SSR� Security�sector�reform��

STM� SAp�Tracking�Mechanism�

SuR� State�under�Review�

SW� Saferworld�

TAIEX� Technical�Assistance�and�Information�Exchange�

TEU� Treaty�of�European�Union�

UK� United�Kingdom�

UN� United�Nations�

UNAMA� United�Nations�Assistance�Mission�in�Afghanistan�

UNAMID� UN/AU�Hybrid�Operation�in�Darfur�

UNDP� United�Nations�Development�Programme�

UNDP� United�Nations�Development�Programme�

UNESCO� United�Nations�Educational,�Scientific�and�Cultural�Organization�

UNGA� United�Nations�General�Assembly��

UNHCR� United�Nations�High�Commissioner�for�Refugees�

UNHRC� UN�Human�Rights�Council�

UNICEF� United�Nations�Children's�Fund�

UNODC� United�Nations�Office�on�Drugs�and�Crime�

UNPFII� UN�Permanent�Forum�on�Indigenous�Issues�

UNSC� United�Nations�Security�Council�

UNSCR� United�Nations�Security�Council�Resolution�

UNSG� United�Nations�Secretary4General�

UNSRSG� Special�Representative�of�the�UN�Secretary�General�

UPR� Universal�Periodic�Review��

US� United�States�

WEOG� Western�European�and�Others�Group�

WG� Working�Group�

WTO� World�Trade�Organisation�

ZANU4PF� Zimbabwe�African�National�Union�–�Patriotic�Front�

�

�
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(TEKST�VOOR�ACHTERKANT)�

�

�

�

Dit�tiende�jaarverslag�van�de�EU�over�mensenrechten�gaat�over�de�acties�en�beleidsmaatregelen�die�

de�Europese�Unie�tussen�1�juli�2007�en�30�juni�2008�heeft�uitgevoerd�ter�verwezenlijking�van�haar�

doelstelling,�namelijk�bevorderen�dat�de�mensenrechten�en�de� fundamentele�vrijheden�wereldwijd�

worden�geëerbiedigd.�Het�verslag�bestrijkt�niet�alles�maar�belicht�mensenrechtenkwesties�die�reden�

waren� tot�bezorgdheid� en�geeft�aan�wat�de�EU�heeft� gedaan�om�deze�kwesties,� zowel�binnen�als�

buiten�de�Unie,�aan�te�pakken.�

�

�

________________�

�


